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Capítulo 3

Movimentos sociais, 
ocupação de cargos 
públicos e políticas 
públicas: uma relação 
de sucesso. O caso da 
produção do Plano de 
Prevenção e Combate 
ao Desmatamento na 
Amazônia – PPCDAM

Marília Silva de Oliveira

Entre os anos 2004 e 2014, o Brasil assistiu a um fenômeno improvável: 
a redução em 82,5% da taxa de desmatamento fl orestal na Amazônia. Tal feito 
é avaliado como resultado de um investimento dedicado e ostensivo da equipe 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a qual mobilizou esforços e con-
seguiu compromisso e apoio de outras áreas do governo – principalmente da 
Casa Civil da Presidência da República – para a elaboração e implementação 
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do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) 
e de outras medidas de contenção do desmatamento no bioma.

O PPCDAm foi criado em 2004, quando o registro da taxa de des-
matamento na Amazônia chegou ao pico de 27.772 km2. Ainda que o 
sucesso da política tenha sido bastante comemorado (OLIVEIRA, 2016), 
ao longo desses 10 anos a base de apoio governamental ao plano variou 
diante de desafios e embates provocados por outros setores governamen-
tais. Alguns deles expressavam abertamente interesses contrários àqueles 
necessários para promover a preservação da Amazônia, região para onde 
a agropecuária avança(va) sem freios, provocando novos desmatamentos 
e, por vezes, anulando o investimento da política florestal naquele bioma, 
assim como em outros. Ocorreram também oscilações importantes na dinâ-
mica governamental e ameaças ao projeto político do partido no governo 
que afetaram sobremaneira a implementação do PPCDAm.

Diante desse cenário, como a equipe ambiental conseguiu elabo-
rar e implementar a política de maior importância na área ambiental? 
Como conseguiu se sobressair num processo de disputas de projetos polí-
ticos internas ao governo? O argumento defendido é o de que os ambien-
talistas, egressos de organizações da sociedade civil, ao ocuparem cargos 
no MMA levaram suas experiências e conhecimentos para o governo e 
os aproveitaram para desenhar e implementar políticas públicas inovado-
ras. Com o PPCDAm, eles construíram um modelo alternativo de política 
pública com o envolvimento de diferentes atores e setores da sociedade, 
um modelo ausente na burocracia estatal calcado em conhecimento técnico 
e de causa que refletia um trabalho dedicado de mapeamento da região.

Se antes os ambientalistas tentavam influenciar o governo desde seus 
lugares na sociedade civil, agora, ocupando cargos de direção no MMA, 
eles próprios seriam os executores de suas propostas. Porém, no caso do 
PPCDAm, foi necessário juntar a capacidade técnica dos ambientalistas 
com uma capacidade político-partidária, garantida pela forte liderança de 
Marina Silva, que possuía poder de influência tanto dentro do movimento 
ambientalista quanto, principalmente, dentro de sua legenda partidária de 
então, o Partido dos Trabalhadores, que ocupava o governo no período 
analisado nesta pesquisa.
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Marina Silva foi nomeada Ministra do Meio Ambiente e trouxe 
importantes lideranças do movimento ambiental para assumir cargos no 
Ministério. As interações prévias de atores do movimento ambientalista 
com o sistema político, com o Partido dos Trabalhadores e, sobretudo, 
com Marina Silva foram decisivas para que acessassem o Estado de uma 
nova maneira e implementassem o PPCDAm. Foi observado que o fun-
cionamento do subsistema da política ambiental, que conecta atores dos 
diferentes campos social, político e estatal, e a abertura do sistema político 
(ou regime) para os ambientalistas foram também elementos cruciais para 
que um novo modelo de políticas públicas pudesse ser implementado pelos 
ambientalistas no governo do Partido dos Trabalhadores. 

O objetivo deste estudo é, portanto, analisar o processo de elaboração 
e implementação do PPCDAm a partir dos atores, que produziram o plano 
e foram responsáveis por ele durante os anos 2003 e 2008, e de suas traje-
tórias profissionais. No período em questão, Marina Silva foi Ministra do 
Meio Ambiente e formou uma equipe com fortes vínculos com atores da 
sociedade civil. A proposta é vincular o perfil dos responsáveis pela política 
pública com as características dessa política, defendendo que o PPCDAm 
é resultado de um projeto político compartilhado entre os atores egressos 
do movimento ambientalista e a líder sociopartidária Marina Silva.1

Os principais responsáveis por essa política foram lotados inicialmente 
na Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF) e, a partir de 2007, na 
Secretaria Executiva do MMA. Por isso, os perfis profissionais observados 
serão principalmente dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento 
Superior (DAS), níveis 5 e 6, nessas secretarias. Esses cargos correspon-
dem à elite dirigente de um ministério (D’ARAÚJO, 2009). O nível DAS 
6 corresponde ao primeiro escalão de funcionários, ou seja, os secretários 
que estão logo abaixo do ministro de Estado. O secretário-executivo é uma 
nomeação especial, mas aqui entra na lista de secretários. Já o nível DAS 
5 se refere ao cargo de diretor de departamentos das secretarias. Os cargos 

1 De acordo com Oliveira (2016), uma liderança sociopartidária é aquela que ativa os 
mecanismos de liderança (cf. MELUCCI, 1996) nos movimentos sociais e também exerce 
importante liderança na organização partidária a que pertence.
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DAS de níveis 4, 3, 2 e 1 são de caráter técnico e administrativo, enquanto 
os de níveis 5 e 6 são políticos.

Em 2005, o decreto federal nº 5.497 estabeleceu que deveriam ser 
servidores públicos 75% dos nomeados a cargos DAS 1 a 3 e 50% dos 
nomeados a cargos DAS 4. Essas regras não incorrem sobre os níveis mais 
políticos, de maneira que os DAS 5 e 6 são considerados de livre nomeação. 
Apesar dessa liberdade, Lopez e Praça (2015a) observaram que a grande 
maioria da elite dirigente ou elite política dos ministérios é composta por 
burocratas de carreira do funcionalismo público.

Após identificar os secretários e diretores nomeados para a SBF e 
a Secretaria-Executiva,2 foram feitas buscas na internet com o objetivo 
de identificar as trajetórias profissionais desses atores. Por se tratarem 
de pessoas com reconhecida atuação na área ambiental e com formação 
acadêmica relevante, não foi difícil encontrar informações sobre suas expe-
riências profissionais. Esse processo foi complementado por 43 entrevistas 
realizadas pela pesquisadora entre 2013 e 2015.

Além desta introdução, o capítulo está dividido em três partes. Primei-
ramente, é desenvolvida uma discussão com a literatura sobre ocupação 
de cargos públicos e sobre políticas públicas, com foco nas inovações 
que movimentos sociais, ao ocuparem cargos da elite dirigente das agên-
cias públicas, levam para a estrutura estatal e para as políticas públicas. 
Na sequência, o processo de ocupação de cargos públicos é descrito, 
considerando os elementos que possibilitaram que secretários e diretores 
fossem nomeados para o MMA. Conhecendo o perfil da elite dirigente 
do ministério, parte-se para a análise da elaboração e implementação do 
PPCDAm. Por fim, conclui-se que foram fundamentais para a implemen-
tação da política de maior sucesso na área ambiental: um regime político 
aberto e favorável para a ação de movimentos sociais, um subsistema 
de política pública que incluiu atores de diferentes setores, militantes de 
movimentos sociais com capacidades técnicas escassas na estrutura estatal, 
e a ação de uma líder sociopartidária, Marina Silva.

2 Agradeço ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que disponibilizou base 
de dados com os nomes de ocupantes de cargos DAS no MMA de 1999 a 2012.
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Este estudo contribui para o debate sobre ativismo institucional a par-
tir do olhar analítico do perfil dos nomeados à elite dirigente do MMA. 
Mais especificamente, examina ativismo no sentido de ocupação de cargos 
públicos por pessoas oriundas de movimentos sociais. De acordo com a 
literatura sobre política de ocupação de cargos públicos, há dois perfis 
que sobressaem nas nomeações da elite dirigente dos órgãos estatais: o 
burocrata (capacidade técnica) e o político (capacidade política) (LOPEZ, 
2015). Na ausência de capacidade política e/ou técnica burocrática, outros 
perfis podem ser acessados pelo Presidente da República a fim de compor 
sua equipe governamental. Nesse sentido, o caso aqui apresentado traz 
uma experiência interessante, pois trata tanto da busca do novo governo 
pelo perfil adequado dentro do movimento ambientalista quanto da ação de 
lideranças desse movimento para influenciar políticas públicas a partir da 
ocupação de cargos públicos. Um caso clássico de ativismo institucional. 

1. Ocupação de cargos públicos 

A ocupação de cargos de direção nas instituições públicas brasileiras 
é envolta em disputas e negociações por parte do governo e seus aliados, 
uma vez que influencia as diretrizes políticas, a implementação de políticas 
públicas, a dinâmica de relações entre os poderes Executivo e Legislativo 
e as interações entre Estado e sociedade (D’ARAÚJO, 2009; LOPEZ et al. 
2013; LOPEZ, 2015). Os dirigentes exercem, dessa forma, controle sobre o 
sistema político, notabilizando a nomeação de dirigentes do governo como 
um dos principais recursos de divisão de poder na administração pública 
(LOPEZ et al., 2013). A articulação do chefe do governo, nesse sentido, 
é crucial para exercer o máximo possível de controle sobre o processo de 
formação de sua burocracia a fim de criar a estrutura que melhor atenderá 
a seu projeto político.

No Brasil, a disposição de cargos em níveis de DAS obedece à lógica 
do presidencialismo de coalizão. Com a prerrogativa e poder de coordenar 
as nomeações, o presidente eleito negocia apoio no Congresso Nacional, 
fornecendo cargos na burocracia federal aos partidos de sua base aliada, 
tentando, em contrapartida, formar uma coalizão que o apoie. Existe, desse 
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modo, um trade-off entre controle partidário de agências governamentais 
e apoio partidário no Congresso (LOPEZ; PRAÇA, 2015b).

Tradicionalmente, as abordagens sobre ocupação de cargos públicos 
no país, no nível da elite dirigente, evidenciam dois perfis recorrentes de 
nomeações: o burocrata e o político (LOUREIRO et al., 2010). Para manter 
a autonomia do governo em relação a grupos específicos e diminuir os riscos 
de práticas de clientelismo e patronagem na administração pública, nomear 
burocratas com desenvolvida capacidade técnica é desejável (GEDDES, 
1990). Porém, num sistema político caracterizado pela necessidade do chefe 
do poder Executivo de construir e buscar apoio da base aliada no poder 
Legislativo, a ocupação de cargos públicos pelo perfil político é impera-
tiva (RAILE; PEREIRA; POWER, 2011). Essa prática gera conflitos e 
demanda do governo estratégias claras para a composição dos órgãos fede-
rais (LOUREIRO et al., 2010).

Geddes (1990) observou que as composições geralmente são guiadas 
por estratégia mista, estruturando alguns órgãos com predominância de 
perfil político e outros com características mais burocráticas. O político 
também pode optar por uma composição ainda mais diversificada em que 
os dirigentes podem vir de outras filiações institucionais, como de movi-
mentos sociais, do setor privado, de sindicatos, dentre outras organizações 
da sociedade civil (D’ARAÚJO, 2009). Esse último perfil pode predominar 
em órgãos esvaziados de estrutura burocrática e cujos dirigentes habilitados 
tecnicamente se encontram na sociedade (HOCHSTETLER; KECK, 2007; 
LOPEZ; PRAÇA, 2015b).

A incorporação sistemática de lideranças sociais, de representantes 
de sindicatos e de outras organizações da sociedade civil em cargos da 
administração federal é uma prática recente no Brasil, utilizada desde que 
o Partido dos Trabalhadores chegou à Presidência da República em 2003 
(D’ARAÚJO, 2009; ABERS; OLIVEIRA, 2015). Ainda assim, ela se con-
centrou em órgãos específicos da área social do governo (ABERS et al., 
2014). A ocupação de cargos públicos por esses novos atores evidenciou 
a importância das redes e conexões entre atores sociais e políticos para a 
composição da burocracia federal. Com essa dinâmica, as fronteiras que 
teoricamente separavam atores sociais de atores estatais se tornaram assaz 
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porosas e propuseram olhares mais diversificados para a política de ocu-
pação de cargos públicos.3 

Dentro da proposta de análises diversificadas sobre a composição do 
Estado, Marques (2006), ao observar burocracias no nível estadual, per-
cebeu em seu interior estruturas de médio alcance que conformam ato-
res diversos articulados em redes, acessando os instrumentos, recursos 
e dinâmicas próprias de um campo político específico, o qual ele veio a 
chamar de policy networks. Essas estruturas são formadas por elementos 
que se influenciam mutuamente, quais sejam: um conjunto articulado de 
atores, instituições públicas e padrões de relação (redes). As estruturas são 
dinâmicas, construídas historicamente e dependentes do contexto em que 
se inserem para adquirirem forma. Para o autor, elas compõem um denso 
tecido relacional no interior do Estado que “emoldura a dinâmica política e 
influencia fortemente a formulação e implementação de políticas públicas” 
(MARQUES, 2006, p. 15). 

Marques apresentou um modelo de Estado relacional onde existe 
uma complexidade de interações sociais e organizacionais compondo as 
burocracias, o que afeta diretamente o processo das políticas públicas. 
A política de ocupação de cargos públicos pode ser analisada e explicada 
a partir de dinâmicas que não estão apenas relacionadas aos compromissos 
e acordos (formais ou informais) entre poderes Executivo e Legislativo, 
mas também em função de dinâmicas próprias e intrínsecas ao campo da 
política, aos atores e instituições envolvidas em interações que ocorrem 
em um contexto específico. Nesse sentido, o autor nos convida a observar 
a composição do Estado para além da análise dos atores tradicionais e a 
observar a influência que a burocracia estatal, envolvida em suas redes, 
exerce sobre as políticas públicas. 

Abers et al. (2014) observaram que a ocupação de cargos públicos por 
militantes de movimentos sociais que levaram suas bandeiras na sociedade 
civil para o interior do Estado possibilitou experimentações com diferentes 
resultados, a depender das relações historicamente empreendidas entre os 
distintos grupos da sociedade civil e atores do Estado em cada setor, o que 

3 Ver estudos como Abers e Oliveira (2015), Abers e Tatagiba (2015) e Oliveira (2016).
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reforça o argumento de Marques (2006). Elas argumentam que os ativistas, 
além de se esforçarem para construir e fortalecer espaços participativos, 
experimentaram variadas formas e canais de comunicação e negociação 
entre Estado e representantes de movimentos sociais. As autoras reconhecem 
que há uma composição estatal para além do perfil burocrático/político, e que 
os setores têm suas especificidades. Sugerem, ainda, uma diversificação de 
canais de interação na estrutura estatal que contribue para o fortalecimento 
do aspecto relacional do Estado. Nesse espaço de múltiplas práticas de 
interações socioestatais, os movimentos sociais exercem papel importante. 

Os movimentos sociais podem ser definidos como um tipo de rede 
(DIANI, 1992; MELUCCI, 1996; DIANI, BISON, 2010) que, ao atraves-
sarem as fronteiras do Estado e ocuparem cargos públicos, refletem suas redes 
constituintes no ambiente estatal. Eles podem atuar na burocracia referencia-
dos num conjunto de interações confrontacionais que expressam “disputas 
relacionadas à forma de organização da vida em sociedade” (TATAGIBA 
et al., 2018, p. 108). Os autores defendem que movimentos sociais influen-
ciarão o processo de produção das políticas públicas a partir dos seguintes 
aspectos: construção de modelos alternativos de políticas públicas4 e disputa 
entre modelos de políticas públicas com conflitos sobre as próprias institui-
ções. Defendem, ainda, que a atuação dos movimentos sociais e os resultados 
alcançados são condicionados por três elementos: características do regime, 
dos subsistemas de políticas públicas e dos movimentos sociais.

Para Tatagiba et al. (2018), uma vez que as políticas públicas são 
construídas por meio de processos ideacionais, experimentais e relacionais, 
o que os movimentos sociais vivenciam enquanto sociedade civil será rele-
vante para o processo de produção das políticas públicas, uma vez que se 
tornam os atores que as pensam e direcionam sua implementação. Quando 
esses atores assumem cargos de direção nas instituições públicas, carre-
gando suas práticas políticas, experiências e redes para dentro do Estado, 
diversificam o processo de produção das políticas para além das abordagens 

4 São estruturas ideacionais que buscam traduzir as ideias que conformam o projeto político 
do movimento em propostas de política pública.
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estritamente técnica (burocrática) ou político-partidária, podendo alcançar, 
dessa forma, uma legitimidade social renovada.

Conhecer o perfil dos responsáveis pela construção e implementação 
das políticas públicas se mostra relevante. Schneider (1994) assinala que 
o processo das políticas públicas terá racionalidades distintas em função 
da composição da aliança que elabora as diretrizes políticas.5 Devido à 
centralidade ocupada pelos burocratas, expõe o autor, é importante compre-
ender quem eles são, de onde vêm, a educação que tiveram e a experiência 
profissional desenvolvida. Esses elementos são considerados fundamentais 
para compreender os impactos concretos desses dados sobre as políticas 
públicas (SCHNEIDER, 1994, p. 37).

Ao agrupar os diferentes argumentos anteriormente trazidos, depara-
mo-nos com os seguintes elementos para direcionar a análise empírica de 
implementação do PPCDAm: i) a composição de cargos públicos no Brasil é 
um processo de distribuição de poder que influencia o processo de produção 
das políticas públicas; ii) o Estado é uma estrutura relacional onde diversos 
atores se articulam em rede seguindo as dinâmicas próprias de um campo 
político específico; iii) a análise da ocupação de cargos públicos por militan-
tes de movimentos sociais revela que suas bandeiras e projetos políticos são 
levados para o interior do Estado, possibilitando experiências com diferentes 
resultados, como a disputa e a construção de modelos alternativos de políticas 
públicas que refletem as relações historicamente engendradas entre Estado 
e sociedade; e, por fim, iv) a atuação dos movimentos sociais e resultados 
alcançados são condicionados pelas características do regime, dos subsis-
temas de políticas públicas e pelas características dos movimentos sociais.

5 Schneider (1994) analisa as carreiras de burocratas, em um exame mais amplo e estrutural 
do que a simples ocupação de cargos DAS de alto escalão, e seus efeitos para o processo 
de produção de políticas públicas no setor industrial brasileiro. Não analisamos carreiras 
burocráticas, mas os elementos destacados pelo autor nos serão úteis para compreender o 
desenho e implementação de políticas públicas na área ambiental por grupos que ocupam 
cargos políticos de direção na estrutura estatal.
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2. Composição da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA

A nomeação de Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente foi 
celebrada pelo movimento ambientalista como um ato de muitos significados 
(ABERS; OLIVEIRA, 2015) por se tratar da segunda pessoa da equipe pre-
sidencial a ser indicada para um Ministério – a primeira havia sido Antonio 
Palocci, escolhido para chefiar a pasta econômica. Marina era a principal 
representante da causa ambiental no PT e essa seria a primeira vez que o 
Ministério ficaria sob a responsabilidade do partido no governo. Isto é, 
o partido se decidiu pelo controle governamental dessa agenda política. 
Ademais, Marina era uma importante referência nacional e internacional 
na luta pela proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável, além de relevante parlamentar para o Partido dos Trabalhadores.

Ambientalistas, muitos dos quais participaram da preparação e elabo-
ração do programa de governo do PT, enviaram uma carta ao presidente 
eleito solicitando a escolha de Marina Silva como responsável pela agenda 
ambiental. Ao todo, 140 organizações ambientalistas – apoiadas por cien-
tistas, pesquisadores, representantes do setor empresarial e políticos que 
também assinaram a carta (OLIVEIRA, 2016) – se articularam em torno 
do documento. Dessa forma, parecia que os anseios políticos de parte do 
ambientalismo se realizavam da melhor maneira possível, pois Marina 
representava a possibilidade de implementação do projeto que vinha sendo 
compartilhado entre atores sociais e políticos.

Nas eleições de 2002, Marina Silva fora reeleita senadora da república 
pelo estado do Acre, onde iniciou sua militância política ao lado do serin-
gueiro Chico Mendes. Após a morte de Mendes em 1988, Marina tomou 
para si a responsabilidade de dar continuidade à sua luta. Chico Mendes 
criou o Partido dos Trabalhadores naquele estado, o mesmo partido em 
que Marina faria sua história política até 2009 (OLIVEIRA, 2016). Em seu 
primeiro mandato no Senado, ela praticou um “legislar coletivo” (Entrevista 
19, 7/3/2014), com o envolvimento de várias lideranças do movimento 
ambientalista e organizações da sociedade civil. Esses atores davam res-
paldo técnico a seus projetos e apoio político para as causas ambientais, ao 
passo que Marina Silva fazia a defesa de suas bandeiras e a representação 
política na Casa Legislativa, conforme narrou entrevistado:
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Marina tinha uma relação muito direta com a sociedade 
civil no âmbito do mandato do Senado [...] ela era, diga-
mos, o porto seguro das nossas demandas no Senado, assim 
como nós éramos o aparato, o apoio dela, muitas vezes, de 
produção de subsídios, de propostas, de pareceres para a 
atuação dela. (Entrevista 2, 24/4/2013). 

Após ser indicada ao posto de Ministra do Meio Ambiente, Marina 
Silva procurou organizações ambientalistas e os nomes mais expressivos 
da área para compor sua equipe, combinando esse perfil com o de repre-
sentantes de seu partido com atuação na área ambiental (Entrevista 19, 
7/3/2014). Os ambientalistas, por sua vez, também se articulavam para 
auxiliar o novo governo: após a indicação de Marina ao MMA, eles ini-
ciaram articulações e discussões para a montagem da equipe ministerial 
(Entrevista 2, 27/4/2013).

Em dezembro de 2002, a nova ministra convocou uma grande reu-
nião em Brasília com ativistas ambientais de diferentes frentes – partido, 
sociedade, governo, universidade – com a intenção de discutir sobre o 
cenário da política ambiental brasileira e sobre a nova estrutura do MMA. 
Na ocasião, também discutiram e indicaram pessoas estratégicas para car-
gos no Ministério que compartilhavam os ideais praticados por Marina 
Silva (Entrevista 37, 25/4/2014). Essa dinâmica sinaliza para um padrão 
de nomeações diferente, em que a organização da elite dirigente ambiental 
é discutida com lideranças ambientalistas de diferentes representações, 
em vez de concentrar apenas nas demandas partidárias ou no núcleo do 
governo. Demonstra igualmente um sistema político (regime) aberto para 
a influência de movimentos sociais.

O Instituto Socioambiental (ISA) assumiu a liderança da articulação 
política entre governo e movimento ambientalista, funcionando como um 
broker.6 Entre suas práticas políticas estratégicas, a ONG prezava pela indi-
cação de pessoas de seus quadros para ocuparem cargos no poder público. 

6 Broker: um ator que conecta outros atores que não estão diretamente relacionados um 
com o outro (DIANI, 2003, p. 107).
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O objetivo não era apenas ter um infiltrado no governo, mas cumprir a 
missão de implementar uma proposta. Entrevistado relatou que:

Nós, do ISA, sempre tivemos uma clareza de que fazia 
parte da nossa estratégia política contribuir com quadros 
em diferentes posições do poder público. [...] Quando a 
Marina foi para o Ministério, a gente imaginava que em 
algum momento viria uma demanda para cima de nós. 
[...] ao ceder quadros para o governo, você está cedendo 
quadros que foram formados em cima de uma história e 
de uma proposta, e a lógica da ida dessas pessoas para o 
governo é a consolidação dessa proposta, não uma trajetória 
individual. (Entrevista 2, 24/4/2013).

Conforme esperado, Marina Silva procurou a instituição para assumir 
uma secretaria no MMA. A ONG entendeu que sua contribuição seria na 
área de biodiversidade e florestas, porque era onde tinha uma pauta defi-
nida. Estabeleceram que não assumiriam nenhuma outra secretaria que 
não fosse nessa área. O ISA vinha articulando o processo de divulgação e 
proposição para implementação política das recomendações do Seminário 
de Macapá, realizado em 1999.

Esse seminário ocorreu no âmbito do subprojeto “Avaliação e iden-
tificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 
repartição de benefícios na Amazônia brasileira” coordenado por João Paulo 
Capobianco, um dos fundadores do ISA, e financiado pelo MMA, por meio 
do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Bra-
sileira (Probio). Nesse período, o MMA era chefiado por José Sarney Filho 
e estava nas mãos do governo de Fernando Henrique Cardoso do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda cujo PT era principal opositor.

A coordenação do projeto possibilitou a Capobianco realizar um diag-
nóstico amplo das necessidades e emergências do bioma, que foram apresen-
tadas publicamente no Seminário de Macapá. A metodologia do Seminário e 
do projeto pressupunha discutir com a sociedade civil os dados sistematizados 
sobre a situação da conservação da biodiversidade e da floresta amazônicas 
como também debater propostas de ações prioritárias para sua conservação. 
Durante o Seminário, inputs de diferentes perspectivas, vindas de setores 
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diversos, foram agregados a esse esforço. As recomendações do Seminário 
de Macapá, dessa forma, tornaram-se referência para o trabalho do ISA.

De acordo com entrevistado (Entrevista 21, 2/4/2014), esse processo 
colocou a instituição em posição muito relevante em termos de discussão 
de políticas públicas, aproximando a ONG de diferentes atores governa-
mentais e políticos. Após o resultado das eleições de 2002, o ISA tomou 
a iniciativa de organizar outro seminário em Brasília com a participação 
de diferentes organizações sociais de atuação na Amazônia, inclusive de 
sindicatos de trabalhadores rurais, para debater novamente as ações priori-
tárias para conservação do bioma e sistematizar contribuições para o novo 
governo. Com a realização desse seminário, a ONG assumia uma atitude 
ativa e propositiva diante do novo cenário político.

A instituição, em seu trabalho de advocacy em Brasília e em outros 
estados, desenvolveu uma relação fluida com a então senadora da república 
Marina Silva e com outros políticos do PT, o que a fazia crer que conse-
guiriam influenciar o novo governo com maior incisão. Com a nomeação 
de Capobianco para a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, o projeto 
a ser implementado no MMA para o bioma amazônico estava rascunhado. 
Esse caso corrobora a defesa do argumento de que militantes de movimentos 
sociais carregam suas bandeiras, projetos e experiências para o interior do 
Estado quando são nomeados a assumirem cargos públicos. A partir desse 
momento, um modelo alternativo de política pública é gestado no MMA.

Capobianco é biólogo e, na ocasião de sua nomeação, era doutorando 
em agricultura e meio ambiente pela Universidade Estadual de Campinas. 
É ambientalista militante, fundador da Fundação SOS Mata Atlântica, da 
Rede de ONGs da Mata Atlântica e do Instituto Socioambiental, onde era 
coordenador do Programa Mata Atlântica e integrava seu conselho diretor 
quando foi nomeado para o MMA. Foi muito ativo em conselhos ambien-
tais no estado de São Paulo e no Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) e se destacava pelo conhecimento técnico sobre questões flo-
restais e de conservação.

Para um dos secretários da gestão Marina Silva, três grupos diferen-
tes compuseram o MMA em 2003: aqueles que vieram de ONGs; os que 
eram militantes ambientais no PT; e um grupo fiel à ministra que trabalhou 
mais diretamente em sua assessoria desde a experiência política no Acre e 
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também no Senado Federal. Esse último grupo assumiu prioritariamente 
cargos de segundo escalão. Conforme narrou o secretário em questão, a 
composição do MMA “não era [de] gente que trabalhava com as mesmas 
pautas ou com as mesmas agendas” (Entrevista 12, 21/7/2014).

Marina nomeou Cláudio Langone, filiado ao Partido dos Trabalhado-
res, para o cargo de secretário-executivo do MMA. Langone, engenheiro 
químico e militante aguerrido do movimento estudantil, criou, estruturou 
e chefiou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 
(Sema-RS) entre 1999 e 2002, durante o governo do PT no estado. Era pre-
sidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente (Abema) 
e nome conhecido do movimento ambiental.

Na cota do PT, ainda foram nomeados para o alto escalão Gilney Viana, 
para a Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, e João 
Bosco Senra, para a Secretaria de Recursos Hídricos. Viana é médico epi-
demiologista, doutor na área de saúde e meio ambiente, político, um dos 
fundadores do PT nos estados do Mato Grosso e Minas Gerais, militante 
histórico da causa dentro do partido e nas legislaturas em que foi deputado. 
Junto a Marina Silva, ele estruturou e fortaleceu a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Smad) do PT. Foi responsável pela área 
ambiental na transição do governo (2002-2003) e cotado para ser ministro 
do meio ambiente. Desenvolveu trabalho com movimentos sociais e ONGs 
no Mato Grosso. Senra, engenheiro civil e sanitarista, foi diretor-geral do 
Instituto Mineiro de Gestão da Água, Secretário de Meio Ambiente da 
prefeitura de Belo Horizonte (1993-1996) e Secretário de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento do PT.

A Secretaria de Qualidade Ambiental e a Secretaria de Coordenação 
da Amazônia foram chefiadas, respectivamente, por Marijane Lisboa e 
Mary Allegretti. Lisboa vinha da ONG Greenpeace e contava com larga 
experiência profissional nos debates sobre transgênicos, resíduos sólidos 
e poluição. Assessorava Marina Silva em sua função legislativa no que 
se referia a esses temas. Mary Allegretti, que exercia a mesma função 
ministerial na gestão anterior, além de ter experiência em ONG, foi muito 
próxima de Chico Mendes e do Movimento dos Seringueiros no estado do 
Acre, muito caros à Marina Silva.
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É possível observar que o primeiro escalão do MMA foi composto por 
pessoas com cacife técnico e ou político e com experiência na área ambien-
tal, mesmo aqueles que vinham do PT. Sua composição não se tratava 
de resultado de negociações para alcançar governabilidade no Congresso 
Nacional, mas refletia acordos construídos dentro da rede de atores impor-
tantes para aquele subsistema de política pública que se mostrava aberto 
para diferentes atores, dentre eles, representantes de movimentos sociais.

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), chefiada por Capobianco, 
comportava três diretorias. Capobianco nomeou para o cargo de diretor do Pro-
grama Nacional de Áreas Protegidas o servidor público Maurício Mercadante, 
engenheiro florestal com mestrado em ecologia, consultor legislativo para 
meio ambiente da Câmara dos Deputados e ex-funcionário da ONG Funatura. 
Mercadante era importante aliado dos ativistas ambientais na Câmara dos Depu-
tados. A troca de informações técnicas e políticas beneficiava tanto o movimento 
quanto o servidor público no exercício de suas funções. Devido à sua experiência 
de trabalho com unidades de conservação, na Funatura, foi o principal protago-
nista na elaboração do Projeto que resultou na Lei do Sistema de Unidades de 
Conservação, a Lei do Snuc. Na Câmara dos Deputados, era seu defensor mais 
aguerrido. Paulo Kageyama, professor de engenharia florestal da Universidade 
de São Paulo, foi o diretor do Programa Nacional de Conservação da Biodiver-
sidade. Apesar de ser acadêmico e de ter influência sobre muitos ambientalistas, 
Kageyama desenvolvia projetos com movimentos sociais e, enquanto acadêmico 
militante, contribuiu com o trabalho de definição de áreas prioritárias para a 
conservação na Amazônia, coordenado por Capobianco.

Carlos Vicente, engenheiro agrônomo com mestrado em economia, havia 
trabalhado em projetos com comunidades tradicionais no Acre e foi Secre-
tário de Gestão de Florestas durante o primeiro governo petista (1999-2002) 
daquele estado, tendo proximidade com Marina Silva. No MMA, foi nome-
ado para o cargo de diretor do Programa Nacional de Florestas. Ao final de 
2003, Vicente foi realocado para trabalhar no gabinete da ministra e Tasso 
Azevedo, que vinha da organização não governamental Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), assumiu sua função. A pauta de 
Azevedo para a proteção ambiental considerava principalmente estabelecer 
incentivos econômicos e certificações para o aproveitamento das florestas. 
Ele havia participado daquela reunião em dezembro de 2002 para pensar 
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ações estratégicas para a política ambiental e se responsabilizou por elaborar 
ações na área florestal. O Departamento de Patrimônio Genético, vinculado 
à SBF, foi chefiado por Eduardo Velez Martin. Velez, à época, era mestre em 
ecologia e havia sido diretor do Museu de Ciências Naturais da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (1999-2002).

A composição da diretoria da SBF em 2003 foi diversificada, com 
representantes da academia, de ONGs, e pessoas com experiência no 
governo estadual e federal (no poder Legislativo). Foi observado que os 
diretores eram comprometidos com causas e projetos que desenvolveram 
em suas experiências profissionais anteriores, o que sinaliza muito positi-
vamente para uma composição baseada em referências profissionais e não 
apenas em acertos políticos (OLIVEIRA, 2016). 

Em 2007, começo da segunda gestão do PT no governo federal, a 
Ministra empreendeu mudanças na estrutura organizacional do Ministério 
(MMA, 2007). Quatro novas secretarias foram criadas e ocorreu a divisão 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), 
quando as atribuições relativas à conservação das florestas foram repassadas 
para o recém-criado Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). 
Foi criado ainda o Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

 Uma nova equipe assumiu cargos DAS, tanto na posição de secretá-
rios como de diretores. As alterações foram coordenadas principalmente 
por Capobianco, que de fato se tornou o braço direito da Ministra. Con-
forme informado por Gilney Viana ao site Repórter Brasil (THENÓRIO, 
2007), a reestruturação refletiu a intenção política de fortalecer a estra-
tégia de comando e controle do Ministério, que deu sustentação para a 
implementação do PPCDAm. Os três secretários do PT foram substitu-
ídos. Capobianco assumiu a Secretaria-Executiva. Na SBF, substituindo 
Capobianco, veio Maria Cecília Wey de Britto, engenheira agrônoma com 
importante experiência de trabalho no governo do estado de São Paulo, 
mesmo estado de onde veio Capobianco. Tasso Azevedo ficou responsável 
por dirigir o Serviço Florestal Brasileiro. O novo presidente do Ibama era 
Paulo Lacerda, ex-diretor-geral da Polícia Federal, o que sinalizava para a 
política de fiscalização, comando e controle a ser exercida pelo órgão, e o 
ICMBio foi presidido em caráter substitutivo por João Paulo Capobianco 
até a nomeação de Rômulo Mello para a presidência do instituto em 2008.
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Com a criação do Serviço Florestal Brasileiro, foram empenhados 
esforços para modernizar e tornar as florestas nacionais atraentes para o 
investimento do setor empresarial e promover o controle do uso da floresta 
no Brasil. Já para o desmembramento do Ibama, uma das razões apresen-
tadas era fortalecer a área de licenciamento ambiental, desvinculando as 
funções que possuía em relação à gestão de áreas protegidas. Criar uma 
autarquia para gerenciar as áreas protegidas, para o MMA, era também 
uma forma de fortalecer institucionalmente essa função no governo (Entre-
vista 21, 2/4/2014). Essas ações foram pensadas também com o intuito de 
melhorar a implementação da principal política daquela gestão, o PPCDAm.

Ao analisar as trajetórias das pessoas que assumiram diretorias no MMA 
após a reestruturação, foram identificadas duas que possuíam ligação direta 
com Capobianco e/ou com ONGs em que o biólogo atuou antes de assumir 
cargos no governo, a saber: André Lima e Mauro Pires. Lima, advogado 
com experiência na área de florestas e desmatamento, foi nomeado para a 
Diretoria de Articulação de Ações da Amazônia, mas, por sua experiência 
profissional, passou para a Diretoria de Políticas para o Combate ao Desma-
tamento, vinculada à Secretaria-Executiva. Ele trabalhou com Capobianco 
na Fundação SOS Mata Atlântica e no ISA. As ações de combate ao des-
matamento na Amazônia foram transferidas para a Secretaria-Executiva, 
sob a batuta de Capobianco. Afinal, esse projeto tinha um responsável claro.

A outra pessoa era Mauro Pires, que foi chefe de gabinete de Capobianco 
enquanto estava na SBF, mas na reestruturação assumiu diferentes diretorias 
de programa relacionadas ao bioma amazônico. Pires trabalhou no Instituto 
Sociedade, População e Natureza, foi articulador da Rede Cerrado de ONGs, 
consultor de projetos no MMA durante a gestão do PSDB e foi filiado ao 
PT. Apesar de diferentes experiências, construiu uma ligação forte com 
ONGs e seus representantes.

Na opinião da maioria dos entrevistados com algum tipo de vínculo ou 
experiência de articulação com o Ministério, Capobianco foi o secretário 
que mais se destacou nesse período e “foi o escolhido de Marina para se 
tornar o seu braço direito” (Entrevista 12, 21/7/2014). Esse espaço foi alcan-
çado devido a uma confluência de intencionalidades e causalidades que 
foram importantes para desenvolver a política de maior destaque na história 
do MMA. As ações empreendidas naquele período para combater os níveis 
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recordes de desmatamento na Amazônia foram assumidas e adaptadas pelos 
gestores que vieram para o MMA após a administração de Marina Silva, e, 
com algumas variações ao longo dos anos, conseguiram manter a taxa de 
desmatamento baixa, conforme será mostrado adiante. No rastro do relativo 
sucesso dessa política, outras ações na área de biodiversidade e florestas 
puderam ser desenvolvidas e elevaram a SBF ao posto de uma secretaria 
importante, perfil oposto ao que tinha em outras administrações do MMA 
anteriores a 2003 (Entrevista 24, 26/5/2015; Entrevista 27, 4/11/2013).

A formação da equipe ministerial pareceu refletir a dinâmica de uma 
rede de atores interconectados em torno de trajetórias e da defesa de agen-
das em comum e sugere estar baseada mais na militância e relevância de 
propostas defendidas do que na filiação institucional. O subsistema da 
política ambiental apresentava características que facilitavam uma ação 
coordenada entre atores de diferentes campos e setores – movimentos 
sociais, academia, partidos políticos, Estado – e isso foi importante para 
que ambientalistas acessassem o Estado. A liderança exercida por Marina 
Silva teve papel significativo pois seu projeto, carisma e compromisso com 
a pauta ambiental congregava diferentes grupos ao seu redor.

Outro elemento fundamental a ser considerado é a capacidade e 
conhecimento técnicos de Capobianco e da equipe que formou no MMA. 
Capobianco era uma das principais referências do tema florestal na sociedade 
civil, mas ele não era o único. Conforme exposto em entrevista anterior-
mente citada, o conhecimento técnico sobre a questão ambiental se encon-
trava principalmente na sociedade e não na burocracia do Estado ou nos 
partidos políticos. Com isso, é possível assumir que o movimento ambien-
talista possuía características que o cacifavam no debate político e de polí-
ticas públicas ambientais. Nesse sentido, conclui-se que os ambientalistas 
assumiram cargos no MMA devido à capacidade técnica destacada – o que 
importa tanto para a lógica de ocupação de cargos públicos como para a 
análise das características de movimentos sociais que ocupam esses cargos –, 
num subsistema de política pública que coordena a influência de atores de 
diferentes trajetórias dentro de um regime político aberto para movimentos 
sociais. Isso favoreceu o desenho e a implementação do PPCDAm.
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3. Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na  
Amazônia (PPCDAM)

Em junho de 2003, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
publicou dados relativos ao desmatamento na Amazônia ocorrido no perí-
odo anual 2001-2002. O relatório indicava um aumento de 40% no desma-
tamento em relação ao período anterior e sinalizava para o agravamento 
da situação no período seguinte, uma vez que o aumento havia acontecido 
em momento de contração econômica (BRASIL, 2004). Caso houvesse 
uma aceleração da economia, o impacto no desflorestamento poderia ser 
muito pior.7 O MMA, a fim de fazer um diagnóstico cuidadoso das causas 
do desmatamento, buscou uma articulação com órgãos do governo federal 
e com a Casa Civil da Presidência da República. Em 3 de julho do mesmo 
ano, foi publicado o decreto presidencial sem número que estabeleceu um 
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de propor medi-
das e coordenar ações que visassem a redução dos níveis de desmatamento 
na Amazônia (BRASIL, 2004).

Antes da criação do GTI, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 
coordenada por Capobianco, havia realizado um seminário para análise 
dos dados do desmatamento, do qual participaram cientistas de distin-
tas áreas e oito representantes da sociedade civil que trabalhavam com o 
tema. Durante o seminário foram qualificados os dados do desmatamento, 
especialmente no que se referia à sua espacialização e estabelecimento de 
correlações com atividades produtivas, políticas públicas e forças sociais, 
econômicas e políticas da região (BRASIL, 2004, p. 8). O MMA, junto ao 
Ibama, havia iniciado também a elaboração do Plano de Ação para a Pre-
venção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Exploração Madeireira 
Ilegal (Padeq), envolvendo a participação de outros ministérios e também 
organizações da sociedade civil. O Padeq serviu como subsídio para a 
elaboração do Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Desmatamento 
da Amazônia Legal (PPCDAm), lançado em março de 2004.

7 Em 2003, a taxa de desmatamento foi de 25.386 km2 e em 2004 aumentou para 27.772 km2, a 
maior desde 1995, que registrou um desmatamento recorde de 29.059 km2 (BRASIL, 2004).
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A ação de combate ao desmatamento foi coordenada, com demasiado 
envolvimento, por Capobianco. De acordo com um dirigente da SBF à 
época foi feito, na área de biodiversidade e florestas, um planejamento 
muito bem detalhado, com etapas definidas e estratégias claras, e isso deu 
à equipe da Secretaria capacidade de dialogar com o governo de maneira 
mais assertiva. A realização desse planejamento foi possível devido aos 
resultados do Projeto de Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias 
para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios 
da Biodiversidade da Amazônia Brasileira, coordenado por Capobianco 
enquanto era funcionário do ISA, e sistematizado no Seminário de Macapá 
em 2000 (Entrevista 21, 2/4/2014). De acordo com Bensusan (2006, p. 8), 
o Seminário produziu resultados significativos:

Sete mapas regionais foram produzidos e 379 áreas foram 
definidas como prioritárias. Para cada uma dessas áreas 
prioritárias, foi elaborada uma ficha com informações sobre 
localização; principais características; grau de importância 
biológica por grupo temático; grau de importância em temas 
de serviços ambientais; grau de estabilidade (inserção de 
unidades de conservação ou terras indígenas); grau de ins-
tabilidade [...]. Também foram arroladas ações prioritárias 
relativas às unidades de conservação de uso indireto e uso 
direto; às populações tradicionais; ao uso econômico de 
áreas alteradas; às terras indígenas, aos polos de desenvolvi-
mento; e à pesquisa científica. Os resultados desse seminário 
de consulta são o principal subsídio para a identificação 
de novas áreas de conservação e para nortear políticas de 
proteção e uso sustentável da biodiversidade no Brasil.

Esse quadro demonstra o quão bem informados e direcionados estavam 
Capobianco e sua equipe. A elaboração do PPCDAm, com a coordenação 
da Casa Civil, foi resultado desse direcionamento que a SBF tinha em suas 
ações e pela situação emergencial que trazia a ameaça de aumento ainda 
mais crítico no desflorestamento amazônico. Conforme narram dirigentes 
do Ministério, uma conjunção de fatores foi fundamental:
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Eu tenho a impressão de que isso [agenda de trabalho defi-
nida] não acontecia nas outras áreas do governo. Nós cons-
truímos isso. Pega o caso do desmatamento da Amazônia. 
Nós começamos de pouco, do comecinho, como tornar 
público os dados do Inpe.8 Depois, criar um GTI em que 
no decreto estivesse claro que o grupo estava organizado 
para reduzir o desmatamento na Amazônia, e isso saiu em 
decreto. O plano de desmatamento que foi organizado em 
tempo recorde e o presidente lançou esse plano. Garanti-
mos que o plano fosse coordenado pela Casa Civil e não 
por nós que éramos mais fracos. Isso em função da ação 
e persistência da Marina. Ela fez o governo avançar de 
forma impressionante. Então, ela confiava na equipe dela, 
ela tinha boa interlocução com o governo e ela fazia disso 
uma batalha permanente. (Entrevista 21, 2/4/2014).

Na agenda do desmatamento, tem dois elementos aí, a Casa 
Civil coordenava, mas tinha no Capô[bianco] uma lide-
rança que fazia tudo acontecer. Então era assim: o Capô 
usava a legitimidade da Casa Civil, mas quem pressionava 
era ele, com o aval da Marina, que tinha acesso direto ao 
Lula também. E, no começo, ao Zé Dirceu [Dirceu era 
ministro da Casa Civil à época]. A Marina tinha um acesso 
muito bom ao Zé Dirceu. Ele dava carta branca pra Marina. 
Ele conduziu [o plano] durante dois anos e Marina tinha 
bom acesso a ele e ao Lula. E o Capô aproveitou isso tam-
bém e fez a coisa rodar e a gente tinha naquele período 
altas taxas de desmatamento [...]. (Entrevista 4, 8/4/2013).

Os depoimentos anteriormente citados revelam uma confluência de 
fatores do contexto político e um trabalho de militância e agência de Marina 
Silva e Capobianco que contribuíram para o desenvolvimento da agenda de 
combate ao desmatamento. O ponto inicial é, de fato, o preparo da equipe 

8 Em 2004 foi criado o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) 
do Inpe. Esse sistema produz alertas diários de desmatamento aos órgãos de controle 
e fiscalização e também disponibiliza ao público geral relatórios elaborados mensal ou 
bimestralmente. Para o Ibama, os relatórios são diários.

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   143v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   143 03/08/2021   16:15:1603/08/2021   16:15:16



144

Ativismo institucional: criatividade e luta na burocracia brasileira

da SBF em diagnosticar e projetar ações para combater tal situação crítica, 
viabilizado pelo trabalho realizado previamente por atores da sociedade 
civil que levaram seu conhecimento para a burocracia estatal. O apoio de 
Marina Silva à causa que lhe era bastante cara – uma vez que a Ministra 
já revelara que sua prioridade era a Amazônia – cacifou politicamente o 
projeto até então técnico. O suporte alcançado com o núcleo político do 
PT no governo abriu as portas para, no início do mandato, definir uma 
ação interministerial importante, envolvendo órgãos de diferentes áreas no 
apoio à agenda emergencial. Por fim, o perfil de liderança de Capobianco 
e Marina Silva, juntos, “fazendo as coisas acontecerem” era determinante.

O GTI de combate ao desmatamento foi coordenado politicamente pela 
Casa Civil e tecnicamente pelo MMA, e foi composto por representantes de 
13 Ministérios, envolvendo diferentes áreas do governo. Como primeiro passo, 
foram estabelecidos quatro subgrupos de trabalho para a elaboração de pro-
postas estratégicas, a saber: i) ordenamento fundiário e territorial, coordenado 
pela SDS/MMA; ii) monitoramento e controle, coordenado pelo Ibama/MMA; 
iii) fomento a atividades produtivas sustentáveis, coordenado pelo SBF/MMA; e 
iv) infraestrutura, coordenado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia 
(SCA/MMA). Esses se tornariam os eixos de trabalho do PPCDAm.

Na primeira fase de implementação do plano, de 2004 a 2008,9 o eixo 
ordenamento fundiário e territorial logrou êxito com a criação de mais de 25 
milhões de hectares de unidades de conservação federais e a homologação 
de 10 milhões de hectares de terras indígenas. Os estados também empe-
nharam esforços para a criação de áreas protegidas. Esse eixo estava sob 
a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS), mas 
a secretaria responsável pela consolidação do sucesso da primeira fase do 
PPCDAm foi exatamente a SBF com a estratégia de criar grandes hectares 
de unidades de conservação. Para Gilney Viana, em entrevista ao Repórter 
Brasil, a gestão de Marina Silva optou por um viés conservacionista e não 

9 Na segunda fase, que se estendeu de 2009 a 2011, o eixo monitoramento e controle foi 
o responsável pela queda do desmatamento e, na terceira fase, de 2012 a 2015, seria 
desenvolvido o eixo fomento a atividades produtivas. Foi desenhada uma quarta fase 
que abordará instrumentos econômicos e terminará em 2020.
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houve espaço para a implementação dos instrumentos econômicos que 
Viana e sua SDS prezavam. Marina dava sinais de identificação prática, 
simbólica e política com um grupo específico no MMA.

A ação da equipe ambiental contribuiu para a queda vertiginosa da taxa 
de desmatamento ao longo dos anos. A exceção foi em 2008, quando a área 
desmatada voltou a crescer, mas recuperou a margem decrescente já no ano 
seguinte. De acordo com dados do gráfico a seguir, a taxa caiu de 22.772 
km2, em 2004, para 4.848 km2, em 2014, constatando o sucesso da política. 
Em 10 anos, a área de floresta desmatada na Amazônia foi reduzida em 
82,5%. Esses dados posicionaram o Brasil em alto patamar nas discussões 
internacionais sobre mudanças climáticas e colocaram o país mais próximo 
do cumprimento da meta voluntária estabelecida pela Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, que é de 36% a 39% em relação ao projetado para 2020.10

Gráfico 1: Taxas de desmatamento na Amazônia Legal medidas por 
meio do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na 

Amazônia Legal), Inpe/MCTI
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10 “Segundo o Decreto nº 7.390/2010, que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, a linha de base de emissões de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada em 3,236 
GtCO2-eq. Assim, a redução absoluta correspondente ficou estabelecida entre 1,168 GtCO2-eq 
e 1,259 GtCO2-eq, 36,1% e 38,9% de redução de emissões, respectivamente.” (MMA, s.d.).
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O episódio de alta do desmatamento para 2008 já era esperado. 
Em julho de 2007, pouco antes do Inpe revelar os dados de desmatamento 
do período anterior (2005-2006), André Lima – que vinha do ISA e foi 
nomeado diretor do Departamento de Articulação de Ações da Amazônia, 
alocado na Secretaria-Executiva, para onde Capobianco havia migrado com 
a reforma ministerial – fez uma avaliação dos dados do desmatamento e 
concluiu que esse iria aumentar principalmente pelos seguintes motivos: 
aumento do preço de commodity agrícola, aumento do processo de grilagem 
e eleição municipal no ano seguinte.11 A estratégia de colocar o Ibama e 
a Polícia Federal na rua, fiscalizando e controlando, não funcionaria para 
aquele ano pois essa ação não estava mais sendo efetiva. Foi chamada, 
por isso, uma reunião de emergência com a presença de Dilma Rousseff, 
a então ministra da Casa Civil, e de ministros de outras áreas, como o do 
Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Lima foi realocado no Departamento de Políticas para o Combate ao 
Desmatamento – também da Secretaria-Executiva do MMA – e em três 
meses preparou um pacote de ações a serem implementadas pelo governo.12 
Em dezembro de 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou 
o decreto 6.321, que dispunha sobre ações relativas à prevenção, monito-
ramento e controle do desmatamento na Amazônia e previa que o MMA 
editaria anualmente portaria com lista de municípios que desmataram na 
Amazônia, a “Lista Negra dos Municípios”.

Esse decreto foi acompanhado de resoluções do Instituto de Coloni-
zação e Reforma Agrária (INCRA) e do Banco Central que determinavam 
corte de crédito rural para os municípios da Lista Negra. Havia, ainda, 

11 O ex-Ministro de Meio Ambiente, Carlos Minc, no período em que exercia o cargo 
(2008-2010), informou que, em momentos de eleições municipais, o desmatamento tende 
a aumentar em função da hesitação de governadores em aplicar multas e embargar terras 
para não gerar suscetibilidades políticas. O MMA publicou dados do desmatamento que 
confirmam a informação fornecida pelo ex-Ministro (PIRES, 2008).

12 O tripé da agenda de combate ao desmatamento era estruturado pelos dirigentes do 
Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento/MMA (André Lima), do 
Serviço Florestal Brasileira (Tasso Azevedo) e da Diretoria de Áreas Protegidas do Ibama 
(Flávio Montiel). Todos vindos de ONGs.
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corresponsabilidade para as empresas que comprassem commodities de ori-
gem ilegal. Em abril de 2008, todas as normas estavam publicadas e, em 2009, 
conforme observado no gráfico 1, o índice de desmatamento voltou a cair. 
Em termos de políticas públicas, o decreto foi bastante efetivo, mas no que 
se refere ao jogo político, foi prejudicial ao PT, conforme narra entrevistado:

[...] a gente conseguiu o resultado que queria que batia 
de frente com os interesses da Amazônia. Quem estava 
pagando campanha eleitoral na Amazônia? O desmata-
mento, é ele que pagou a campanha eleitoral de 2008. Com 
aquela pesquisa que a gente fez da lista dos municípios 
críticos, o PT perdeu eleição em municípios que a gente 
colocou como desmatadores. Isso gerou pressão em cima 
dos governadores. Tem município do MT que perdeu inves-
timento. Teve indústria que ia implementar uma planta de 
alimentos, mas deixou de implementar porque o município 
estava na Lista Negra. Teve impacto forte na área eco-
nômica: 4 bilhões de reais de crédito que deixaram de ir 
para a Amazônia, para a pecuária. Então, nós mexemos pra 
valer. Os governadores ficaram furiosos porque teve uma 
intervenção forte. (Entrevista 4, 8/4/2013).

Outro entrevistado, também dirigente do MMA, faz relação direta 
desse evento político com a saída da Marina Silva do MMA, a ver:

Nós sempre fomos solidários com o governo, mas sem-
pre na perspectiva nossa institucional. Isso não é muito 
comum, pois os Ministérios tentam agradar ao Palácio [do 
Planalto] com soluções rápidas para casos complicados e 
nós não éramos assim. Agora, quando isso mudou e nos fez 
sair do governo? Foi quando percebemos que haveria um 
retrocesso na agenda. Pois apesar de você ter dificuldades 
para avançar a agenda, para nós, estava valendo. Mas, no 
momento que percebemos que haveria um retrocesso – e 
esse retrocesso foi anunciado pelo presidente Lula, numa 
reunião com governadores da Amazônia, em que o Lula 
disse publicamente, respondendo ao Maggi, que mudaria o 
decreto de dezembro de 2007 que estabeleceu rigor enorme 
ao controle do desmatamento e também decidiu transferir o 
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PAS [Programa Amazônia Sustentável] para a SAE [Secre-
taria de Assuntos Estratégicos] – naquele momento, pela 
primeira vez, ficou claro que haveria um retrocesso. Ele não 
deu chance para Marina, ele não negociou o decreto, ele 
anunciou publicamente que mudaria o decreto. Nós decidi-
mos que não dava mais para ficar. A saída do governo, para 
nós, foi a forma que utilizamos para que ele não alterasse 
o decreto. Se saíssemos antes que ele alterasse o decreto, 
nós poderíamos conseguir o que queríamos. Se saíssemos 
depois, seria um fracasso. (Entrevista 21, 2/4/2014).

A primeira dessas duas narrativas expõe uma condição sine qua non 
para os partidos políticos: a importância do mercado eleitoral e a conquista 
de votos. O que os entrevistados revelam é que o governo estava disposto 
a sacrificar uma política pública eficaz para rever as perdas eleitorais que 
aconteceram em função do acirramento das normas de combate ao des-
matamento na Amazônia. Essa política era o foco de atenção e de luta 
de Marina Silva e era o resultado de uma agenda que vinha da sociedade 
civil: uma política pública implementada por ambientalistas que confron-
tava diretamente a agenda da agricultura patronal, dentre outras pautas do 
governo, e se opunha aos interesses de empresários ruralistas.

Com a mudança de perspectiva do governo para atender ao agronegócio, 
Marina apresentou sua carta de exoneração do cargo de ministra em 13 de 
maio de 2008. Para um dirigente do MMA, ocorreu um processo de perda de 
legitimidade dentro do governo (Entrevista 4, 8/4/2013). Naquele período, 
a chanceler alemã Angela Merkel estava de visita ao Brasil e, perguntada 
sobre a saída de Marina Silva do governo, fez votos para que o presidente 
não mudasse a orientação ambiental. Os ambientalistas creditam a esse fato 
político a desistência do presidente de mudar o decreto, que permaneceu 
como estava e se tornou uma diretriz central (Entrevista 21, 2/4/2014).

Fato curioso no depoimento anteriormente citado é que o entrevistado, 
que formava o grupo de apoio, de defesa de projetos e de trajetória em 
comum com Marina Silva, colocou que eles eram solidários ao governo, 
mas que seguiam orientações próprias em suas funções no MMA, revelando 
certa independência do resto do governo. Ele complementou:
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Nossa permanência no MMA foi sempre avaliada numa 
perspectiva de custo benefício. Em vários momentos, tive-
mos crises, como a dos transgênicos. Em vários momen-
tos, nós avaliamos as dificuldades e as possibilidades de 
avançar com a agenda socioambiental. [...] não houve 
nenhum caso que deixamos de lado um aspecto relevante 
para atender ao Palácio. Isso, obviamente, cria um des-
conforto. Vinha a pergunta: vocês são ou não do governo? 
Nós somos do governo, mas fazemos o procedimento certo 
[...] (Entrevista 21, 2/4/2014).

Tal situação vinha criando desgastes à permanência de Marina Silva e sua 
equipe no governo do PT. Representantes do partido revelaram que esse com-
portamento os afastou da gestão da ministra, tanto em termos de participação 
no seu ministério como em relação a apoio político (Entrevista 38, 5/6/2014; 
Entrevista 18, 28/11/2013). Com isso, a ministra se tornava mais livre para 
se associar a grupos da sociedade civil, mas se desgastava com seu partido. 
No segundo mandato do presidente Lula, que começou em 2007, Marina Silva 
foi a última ministra a ser anunciada. Na primeira gestão, ela fora a segunda.

Durante os cinco anos que coordenaram o MMA, Marina Silva e seu 
grupo alcançaram larga aprovação das ONGs ambientalistas. Conforme 
relataram entrevistados, essa gestão implementou o projeto da sociedade civil 
(Entrevista 5, 13/1/2015; Entrevista 30, 26/5/2015). Outro entrevistado reve-
lou que, “já no primeiro ano, o sucesso do Plano de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento deu um resultado tão forte para o governo que isso alavancou 
nossa credibilidade e a capacidade de trabalhar, e nós usamos esse cacife para 
alavancar várias áreas do governo” (Entrevista 21, 2/4/2014). Mas também 
houve críticas à gestão, como nos casos sobre os transgênicos e o licencia-
mento do Rio Madeira.13 Outras duas agendas importantes avançaram durante 
o período, em função do PPCDAm: a lei de gestão de florestas públicas e 
a estruturação da carreira burocrática de analista ambiental. Essa situação 
evidenciava a competência técnica e política de duas figuras extremamente 
ativas na área ambiental e da equipe que formaram.

13 Para mais informações sobre esses casos, ver Oliveira (2016).
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4. Considerações finais

A nomeação de Marina Silva para chefiar a pasta ambiental do governo 
do Partido dos Trabalhadores configurou uma oportunidade importante para 
que lideranças do movimento ambientalista ocupassem posições políticas de 
destaque no MMA e implementassem uma agenda compatível com o projeto 
que defendiam na sociedade civil. Isso aponta para um regime político aberto à 
influência de movimentos sociais. A ministra, por sua vez, construiu reputação 
política e social, em nível nacional e internacional, tão positiva e importante 
que pesava a seu favor nas negociações necessárias com o núcleo do governo, 
o que lhe possibilitou também certa autonomia em relação à composição de 
seu ministério e às diretrizes governamentais a serem implementadas.

A equipe formada pela ministra – com trajetória compatível com seus 
ideais e com competência técnica das mais elogiosas – favoreceu a articulação 
técnica e política para o êxito da política de combate ao desmatamento na 
Amazônia. A liderança de Marina Silva e de Capobianco, pensando e articu-
lando o plano, e a capacidade técnica da equipe no segundo escalão, como a 
ação estratégica de André Lima e os conhecimentos de Maurício Mercadante, 
foram essenciais para fazer o PPCDAm acontecer e obter sucesso em seus 
propósitos. A equipe responsável pelo desenho e condução do plano entre 
2004 e 2007, tanto em nível de alto e médio escalão quanto da elite dirigente, 
foi prioritariamente formada por um perfil militante, de pessoas que acumu-
laram experiências em organizações da sociedade civil, mas também com 
experiências no corpo estatal. Com isso, se observa que a variação de perfil 
do dirigente público pode ser benéfica à implementação de políticas públicas, 
especialmente se a expertise só é encontrada na sociedade. O subsistema da 
política ambiental funciona com a inclusão de atores de diferentes setores, 
numa ação em rede que vincula agentes de campo social e político.

A ocupação de cargos públicos por militantes de movimentos sociais 
possibilitou o desenho e a implementação de uma política inovadora e 
extremamente eficiente para os padrões da política ambiental brasileira. 
Essa política pública, o PPCDAm, é o resultado do acúmulo de experiên-
cias profissionais desses atores e de sua concepção de mundo, tanto que, 
quando ela foi ameaçada, aqueles por ela responsáveis preferiram não mais 
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fazer parte do governo. É uma política que bate diretamente de frente com 
interesses econômicos, de caráter confrontacional marcante.

Para obter sucesso em sua implementação, foi necessária articulação 
entre capacidade técnica – característica marcante dos movimentos sociais 
no caso apresentado, especialmente de Capobianco – e política, garantida 
pela experiência de Marina Silva. Tudo isso ocorreu num regime político 
que se mostrava favorável à ação dos movimentos sociais, no qual o sub-
sistema da política ambiental incluía atores de diferentes setores, e pela 
capacidade técnica e de articulação vinda dos movimentos sociais. Para o 
caso apresentado, conhecer o perfil dos ocupantes de cargos públicos foi 
crucial para entender o sucesso da política pública mais significativa da 
área ambiental no Brasil.
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Capítulo 4

Para além do gabinete:
o ativismo de 
procuradores no caso da 
Usina de Belo Monte1

Luiz Henrique Vilaça

1. Introdução

Existe uma crescente preocupação em torno de ativistas que ope-
ram dentro de instituições (BANASZAK, 2010; PETTINICCHIO, 2012; 
ABERS, no prelo). Apesar de diversos estudos sobre os efeitos que esses 
ativistas têm em políticas públicas (RICH, 2013; ABERS; TATAGIBA, 
2015; HYSING; OLSSON, 2017), os processos por meio dos quais buro-
cratas se tornam ativistas foram pouco estudados. Neste capítulo, exploro 

1 Agradeço os comentários e conselhos de Rebecca Abers, Marisa von Bülow, Carla
Teixeira, Erin McDonnell, Terry McDonnell, Ann Mische, Rory McVeigh, Débora
Rezende, Luciana Tatagiba e membros do grupo Repensando as Relações entre Socie-
dade e Estado (Resocie) e do grupo Studies in Politics and Movements.
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esse problema a partir de um estudo de caso sobre procuradores do Minis-
tério Público Federal (MPF) no processo de formulação e implementação 
da usina hidrelétrica de Belo Monte (BM).

O Ministério Público (MP) é uma instituição intrigante. De apêndice 
do Poder Executivo e advogado do Estado, o órgão se tornou, no final do 
último século, independente – um “quarto poder” do Estado – e responsá-
vel pela defesa de interesses de grupos sociais diversos (COSLOVSKY, 
2009). Procuradores se envolvem constantemente em disputas políticas, 
sendo chamados inclusive de “agentes políticos da lei” (ARANTES, 2002); 
no entanto, eles são incentivados a se comportarem de maneira cautelosa 
e a esconderem motivações políticas (COSLOVSKY, 2009). Além disso, 
grande parte deles (49%) prioriza o trabalho mais tradicionalmente enten-
dido como o papel do MP (investigações criminais), enquanto apenas 4% dá 
prioridade para a defesa de minorias étnicas (LEMGRUBER et al., 2016). 
Neste trabalho, investigo a atuação de procuradores em conflitos étnicos e 
ambientais no caso da usina de Belo Monte (2001-2016).

A usina hidrelétrica de BM2 – localizada no rio Xingu, próximo à 
cidade de Altamira, no Pará – emergiu na agenda de agências estatais 
no Brasil na década de 1970 frente ao aumento do preço do petróleo no 
mercado internacional (DÓRIA, 1976). Desde o princípio, Belo Monte 
(que na época tinha o nome de Kararaô) foi extremamente contestada por 
atores diversos – como povos indígenas, organizações de movimentos 
sociais (OMS) e membros da comunidade acadêmica – devido aos possí-
veis impactos no ecossistema e nas comunidades locais (MAGALHÃES; 
HERNANDEZ, 2009). A mobilização intensa em torno da hidrelétrica – que 
culminou com um grande protesto em 1989, o 1º Encontro das Nações 
Indígenas do Xingu – acabou levando o Banco Mundial, então financia-
dor do projeto, a recuar, deixando os planos para a construção de Belo 

2 Belo Monte foi apresentada como uma das três maiores hidrelétricas do mundo em termos 
de potência instalada, com 11.233 Megawatts (MW). Não há consenso, no entanto, em 
torno da capacidade efetiva da usina, uma vez que, devido à redução do reservatório em 
alguns períodos do ano, a capacidade instalada só seria “alcançada apenas por três meses 
no ano” (PEREIRA, 2014, p. 126). De acordo com Bermann (2012, p. 8), a capacidade 
média da usina deve girar em torno de 4.428 MW por ano.
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Monte engavetados por alguns anos (PEREIRA, 2014, p. 121). Durante a 
década de 1990, novos estudos foram realizados e um projeto revisado 
foi apresentado pela Eletronorte (BERMANN, 2012). A partir de então, 
Belo Monte passou a ganhar um lugar importante na agenda de diversas 
instituições estatais e foi aprovada no Congresso Nacional em 2005, teve 
seu licenciamento ambiental iniciado no ano seguinte e seus direitos de 
construção arrematados pelo consórcio Norte Energia3 em 2010. Ainda em 
meio a protestos, a usina foi inaugurada em 2015.4

O MPF começou a se envolver no caso em 2001, quando foi ajui-
zada uma primeira Ação Civil Pública (ACP) transferindo a competência 
do licenciamento ambiental da usina para um órgão federal (o Ibama). 
Desde então, o MPF vem sendo um dos atores mais presentes nas disputas 
canalizadas pela usina, tanto a partir de ações judiciais como extrajudiciais. 
As informações coletadas nesta pesquisa revelam que havia grandes dife-
renças entre os procuradores envolvidos no caso. Parte dos procuradores 
entendia a defesa de comunidades afetadas como o cerne de seu trabalho 
e lutava proativamente para defendê-las. Outros procuradores, no entanto, 
se apresentavam como atores “neutros” e “objetivos”, cuja função era 
somente a de fiscalizar o cumprimento da lei, e geralmente se restringiam 
aos instrumentos convencionais que um procurador tem à sua disposição. 

Chamo esses procuradores, respectivamente, de ativistas e protoco-
lares.5 Inspirado na definição de ativismo em Abers (2019) como “um 

3 A Norte Energia (NE) representa o consórcio que ganhou o leilão da usina de Belo 
Monte – realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2010.

4 Para mais informações sobre o histórico de implementação da usina, ver Pereira (2014).
5 A insistência dos procuradores em questionar a usina levou alguns deles a serem acusados 

de “ativistas”. De acordo com entrevistados, trata-se de uma estratégia para deslegiti-
mar e descreditar a ação dos procuradores (Entrevista 21, MPF, 2016; Entrevista 79, 
MPF, 2017). É importante ressaltar que o argumento desenvolvido neste trabalho de 
que procuradores constroem compromissos com causas não compartilha desta crítica. 
O caráter compromissado das ações dos procuradores não é considerado aqui como um 
desvio de sua atuação, mas como uma evidência de que o engajamento com causas não 
opera somente nas esferas da sociedade – e que a ideia de um Estado “neutro” e “impar-
cial” se desmancha na ação de servidores culturalmente situados (CASTILHO; LIMA; 
TEIXEIRA, 2014).
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certo tipo de ação que envolve a busca de oportunidades para defender 
causas contenciosas”, mostro como esses dois tipos de procuradores variam 
crucialmente em (pelo menos) duas dimensões: i) o tipo de ideias que 
motivam os atores e ii) os tipos de táticas que acionam. Vale esclarecer 
que essa distinção pode ser melhor compreendida enquanto continuum e 
não como uma dicotomia. Procuradores ativistas não são sempre ativistas, 
assim como procuradores protocolares não se comportam dessa maneira 
o tempo todo. Procuradores “ativistas” e “protocolares” funcionam como 
tipos ideais – recursos analíticos que nos ajudam a compreender a realidade 
(WEBER, 1978). A pergunta central que este trabalho busca responder é: 
por que alguns procuradores se tornam ativistas e outros não?

Para responder a esta pergunta, lanço mão de três fontes de dados: i) 25 
ações civis públicas; ii) 82 entrevistas semiestruturadas com atores-chave; 
e iii) observação de reuniões, em sua maioria entre procuradores e gru-
pos atingidos e/ou OMSs. Mostro neste capítulo que a maior parte dos 
procuradores ativistas se tornou ativista após entrar no MPF. Em outras 
palavras, trata-se de um caso em que o efeito de self-selection tem baixo 
poder explicativo. Mostro ainda que o ethos organizacional do MPF no 
Pará, apesar de incentivar o ativismo de procuradores, não era condição 
suficiente para engajamento no ativismo, visto que procuradores situados 
nesse mesmo contexto organizacional tomaram rumos bastante diferentes. 
Argumento neste capítulo que procuradores se tornaram ativistas à medida 
que interagiam com comunidades afetadas pelo empreendimento e com 
movimentos sociais locais. Mais especificamente, argumento que por meio 
de práticas comunicativas, nas quais procuradores descobriam os problemas 
enfrentados por esses grupos e mediavam seus conflitos com tomadores de 
decisão da usina, procuradores internalizavam as demandas desses grupos, 
criando e fortalecendo compromissos com suas causas.

Este capítulo está dividido em seis seções, além desta introdução. 
Primeiro, reflito sobre a literatura de ativismo institucional e desenvolvi-
mento de compromissos. Na segunda seção, apresento brevemente a tra-
jetória do Ministério Público no Brasil, buscando reconstruir os processos 
que dão origem a esse órgão “defensor da sociedade” (ARANTES, 2002). 
Na seção seguinte, ilumino as diferenças no envolvimento entre procurado-
res ativistas e procuradores protocolares no caso de Belo Monte. Na quarta 
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seção, explico o papel das trajetórias e do ethos organizacional do MPF no 
engajamento de procuradores com causas de grupos atingidos. Posterior-
mente, discuto como interações de descobertas e mediações desenvolviam 
e solidificavam o compromisso de procuradores. Por fim, apresento breves 
considerações finais onde resumo o argumento do capítulo e comento sobre 
possíveis linhas de pesquisas futuras.

2. Ativismo dentro de instituições

Existe uma crescente literatura em torno do papel de ativistas dentro 
de instituições. De fato, vimos surgir nos últimos anos uma variedade de 
termos para definir esses atores, tais como “inside activists” (BANASZAK, 
2010; HYSING; OLSSON, 2017), “institutional activists” (SANTORO; 
MCGUIRE, 1997; PETTINICCHIO, 2012; ABERS; TATAGIBA, 2015), 
“activist bureaucrats” (RICH, 2013), “workplace activists” (SCULLY; 
SEGAL, 2002; RAEBURN, 2004), “tempered radicals” (MEYERSON; 
SCULLY, 1995) e “guerrilla governments” (O’LEARY, 2014). Estes autores 
se apoiam em diferentes definições; neste capítulo, sigo a proposta de Abers 
(2019) de conceitualizar ativistas institucionais a partir de duas dimensões: 
o tipo das ideias dos atores e as ações que eles promovem. Para ela, o ati-
vismo é definido primeiramente pelo compromisso com uma causa – uma 
ideia que “da perspectiva de quem a defende, precisa ser protegida contra 
forças poderosas de estabilidade ou mudança” (ABERS, 2019, tradução 
nossa)6 – e por um comportamento proativo ou criativo. De uma maneira 
geral, o principal foco desse grupo de pesquisadores tem sido investigar 
como burocratas ativistas influenciam políticas públicas (SANTORO; 
MCGUIRE, 1997). No entanto, pouca atenção tem sido dedicada à com-
preensão de como e por que alguns burocratas se tornam ativistas.

Uma primeira hipótese é que esses servidores já adentram instituições 
com compromissos prévios ou disposição para o ativismo, “carregando 

6 “[…] from the perspective of believers, needs to be defended against powerful forces of 
either stability or change.” (ABERS, 2019).

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   159v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   159 03/08/2021   16:15:1903/08/2021   16:15:19



160

Ativismo institucional: criatividade e luta na burocracia brasileira

esse ativismo para dentro de suas carreiras” (GAGNE, 1996, p. 90, tradu-
ção nossa).7 Estudos precedentes encontraram evidência de self-selection 
(EISENSTEIN, 1989; RAEBURN, 2004; BANASZAK, 2010; ABERS, 
2019). Banaszak (2010, p. 76, tradução nossa), por exemplo, notou que a 
maioria das ativistas radicais “já eram fortes feministas quando entraram 
no governo”.8 Similarmente, Hysing e Olsson (2017, p. 82, tradução nossa) 
argumentam que “em grande medida, pessoas já tem suas crenças e valores 
políticos definidos quando entram em uma organização”.9 Na literatura de 
movimentos sociais, uma das explicações para o engajamento no ativismo são 
as disposições que os indivíduos desenvolvem em suas trajetórias. Estudos 
apontam que experiências de vida (MISCHE, 2008) e participação em ativi-
dades promovidas por organizações de movimentos sociais, como protestos 
e ocupações (HIRSCH, 1990; GAMSON, 1991) podem levar a um compor-
tamento ativista. O ponto central aqui é que essa variedade de experiências 
pode criar uma disposição para o ativismo (SILVA; RUKOWSKI, 2016).

Uma segunda hipótese se refere ao contexto organizacional no qual 
burocratas estão inseridos. Para alguns autores, organizações socializam 
atores de maneiras distintas, que podem levar ao desenvolvimento de com-
promissos (SCULLY; SEGAL, 2002). Afinal, “experiências de trabalho 
influenciam sistemas de crenças” (HOOGHE, 1999, p. 441, tradução nos-
sa),10 visto que “organizações trabalham na socialização dos seus membros 
[...] possibilitando que indivíduos se identificam com determinados papéis” 
(FILLIEULE, 2010, p. 7, tradução nossa).11 Essa socialização pode ocor-
rer, por exemplo, por meio de “habitats organizacionais (grupos formais 
e redes informais)”, nos quais ativistas delineiam estratégias de ação e 

7 “[…] feminists achieved their goals by carrying their activism into their careers.” 
(GAGNE, 1996, p. 90).

8 “[…] were usually already strong feminists when they entered government.” 
(BANASZAK, 2010, p. 76).

9 “Beliefs, values, and conceptions are certainly formed outside organizations to a large 
extent.” (HYSING; OLSSON, 2017, p. 82).

10 “Experiences in the workplace influence belief systems.” (HOOGHE, 1999, p. 441).
11 “Organizations also do a lot of work in socializing their members [...] which allows 

individuals to identify the different roles they face.” (FILLIEULE, 2010, p. 7).
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compartilham experiências (KATZENSTEIN, 1998, p. 19, tradução nos-
sa).12 Hysing e Olsson (2017, p. 83) apoiam (pelo menos em parte) esse 
argumento, notando que “algumas normas, valores e preferências são ajus-
tadas e formadas por meio do envolvimento de indivíduos em organizações” 
(tradução nossa; ver também COSLOVSKY, 2011).13

Uma terceira hipótese foca nas interações estabelecidas pelos burocra-
tas. Aqui, o mecanismo de engajamento no ativismo parece se sustentar em 
como ativistas são influenciados por seus “colegas das ruas” (RAEBURN, 
2004, p. 39), que podem mobilizar atores dentro de instituições e persuadi-los 
a acreditar nos objetivos que promovem (BINDER, 2002, p. 222). O engaja-
mento no ativismo é visto aqui como um processo intrinsicamente coletivo, 
porque “apesar da motivação estar enraizada em características psicoló-
gicas individuais, ela é construída e desenvolvida a partir de interações” 
(MELUCCI, 1989, p. 31, tradução nossa).14 Melucci (1989, p. 31) argumenta 
ainda que, por meio de interações, indivíduos “influenciam uns aos outros, 
negociam, e assim estabelecem frameworks conceituais e motivacionais 
para agir” (tradução nossa).15 Estudos anteriores evidenciaram que ativistas, 
em diversos momentos, se engajam em redes com organizações de movi-
mentos sociais (BANASZAK, 2010; RICH, 2013; ABERS; TATAGIBA, 
2015). Contudo, os processos por meio dos quais essas interações levam ao 
desenvolvimento de compromissos permanecem pouco claros.

12 “[…] organizational habitats (formal groups and informal networks).” (KATZENSTEIN, 
1998, p. 19). 

13 “[…] some norms, values, and preferences are adjusted and formed through individuals’ 
involvement with organizations.” (HYSING; OLSSON, 2017, p. 83).

14 “While motivation is rooted in individual psychological traits, it is constructed and 
developed through interaction.” (MELUCCI, 1989, p. 31).

15 “[…] individuals interact, influence each other, negotiate and hence establish conceptual 
and motivational frameworks for action.” (MELUCCI, 1989, p. 31).
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3. Métodos

O caso de Belo Monte emerge como cenário ideal para entender por-
que alguns burocratas se engajam em causas e outros não, visto que ele 
amplia a distância na variável dependente que busco explicar ao analisar 
casos de procuradores não compromissados e procuradores altamente com-
promissados. Para responder à pergunta de como alguns procuradores se 
tornaram ativistas, utilizei três fontes de dados. Primeiramente, analisei 
todas as ações judiciais ajuizadas pelo MPF no caso de Belo Monte entre 
2011 e 2016 (N = 25), cuja maioria era composta por ações civis públicas 
(ACPs), um “instrumento jurídico que permite a representação, junto ao 
Poder Judiciário, de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos” 
(KERCHE, 2007, p. 274-275).16 Essas ações foram classificadas com base 
nas demandas de procuradores e nos argumentos usados para justificar essas 
demandas. Tais documentos me ajudaram a situar o quão central seria a 
defesa de comunidades impactadas na agenda de procuradores, bem como 
a entender os enquadramentos pelos quais procuradores tratavam esses 
grupos, e as ações que eles promoviam para defendê-los.

Como eu buscava entender as motivações, os valores e as práticas 
(PUGH, 2013, p. 50) de procuradores, também conduzi 82 entrevistas 
ao longo de um período de seis anos (2012-2018). As entrevistas foram 
conduzidas em formato semiestruturado e duraram em média 1-2 horas. 
Todas as entrevistas (à exceção de duas) foram gravadas e transcritas, com 
a permissão dos entrevistados. Uma vez que minha população de interesse 
não era grande, e porque procurei identificar casos que contrariassem o que 
eu buscava explicar (BECKER, 1998, p. 123), tentei entrevistar o maior 
número de procuradores possível. Primeiramente, compilei uma lista com 
todos os procuradores que assinaram ACPs no caso de BM (17). Entrei em 
contato com todos eles, e consegui entrevistar doze (dos quais cinco foram 

16 Vinte e duas das ações eram ações civis públicas. Duas outras eram ações de improbidade 
administrativa e uma era uma ação cautelar.
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entrevistados duas vezes).17 Entrevistei sete procuradores do escritório de 
Altamira, três de Belém e dois de Brasília.

Também entrevistei membros de comunidades afetadas (N = 12) e de 
organizações de movimentos sociais (N = 32), duas lideranças foram entre-
vistadas duas vezes, e uma delas três vezes. Fiz uma lista inicial de todas 
as OMSs envolvidas no caso de Belo Monte por meio de cartas públicas 
enviadas a autoridades e de estudos anteriores desenvolvidos sobre o caso 
(PEREIRA, 2014). As entrevistas remanescentes foram selecionadas via 
snow-ball (WEISS, 1995), ou seja, por meio de perguntas aos entrevistados 
sobre outras organizações envolvidas com o caso de Belo Monte que eu 
poderia entrar em contato. Um procedimento similar foi feito para estabe-
lecer quais agentes estatais – além dos procuradores – seriam entrevistados. 
Consegui entrevistar 13 atores estatais, incluindo servidores do Ibama, da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e da Defensoria Pública (da União e do estado 
do Pará). Finalmente, também entrevistei pesquisadores que colaboraram 
com o MPF (N = 5) e um funcionário da Norte Energia. Os nomes dos 
entrevistados foram suprimidos para preservar sua identidade. Destarte, ao 
citar falas de entrevistados apenas listo o número da entrevista e (quando 
aplicável) a organização a qual o indivíduo faz parte.

De modo a triangular as informações obtidas nas entrevistas (TAYLOR; 
BOGDAN; DE VAULT, 1998), também observei quatorze reuniões (que 
duraram entre 1/2 e 2 horas). Sete delas envolveram procuradores e organi-
zações de movimentos sociais e/ou comunidades afetadas. Atores estatais de 
outros órgãos estiveram presentes em três dessas reuniões. O restante dessas 
reuniões ocorreu na Defensoria Pública (2), e entre organizações de movi-
mentos sociais (5). A observação participante foi fundamental para comparar 
o que procuradores diziam que faziam com o que eles efetivamente pratica-
vam (JEROLMACK; KHAN, 2014). Uma importante limitação deste estudo, 
no entanto, é que apenas consegui observar reuniões de um dos procuradores.

17 Vale notar que nem todos os procuradores estavam trabalhando ativamente no caso de 
BM no momento em que foram entrevistados. Muitos deles haviam trabalhado no caso 
no passado e mudado de estado e/ou temática posteriormente.
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4. Os meninos superpoderosos e a autonomia do MPF

Em 2007, uma reportagem na revista Época comparou procurado-
res brasileiros à série de TV “As Meninas Superpoderosas”, na qual três 
meninas usam superpoderes para lutar contra vilões e proteger sua cidade. 
Esse artigo criticava as constantes intervenções de procuradores em projetos 
de energia, argumentando que “jovens com autonomia garantida por lei, 
os procuradores do Ministério Público mostram sua força e atravancam a 
infraestrutura do país” (PAUL, 2007).

O Ministério Público é realmente uma instituição singular no Estado 
brasileiro, principalmente após sua reforma institucional no final do último 
século. Uma série de leis durante as décadas de 1970 e 1980 – incluindo a 
Constituição Federal de 1988 – empoderaram significativamente procurado-
res, ao conferir-lhes “alto grau de independência funcional e controle com-
pleto sobre as ações que conduzem” (ARANTES, 2007, p. 329), abrindo 
a porta para que eles atuem como “agentes políticos da lei” (ARANTES, 
2002, p. 80). As atribuições de procuradores visivelmente extrapolam a área 
criminal, visto que procuradores atuam em uma variedade de temáticas, 
“incluindo preservação ambiental, direitos de minorias, saúde pública, entre 
outras” (COSLOVSKY, 2011, p. 73, tradução nossa).18

Apesar de, formalmente, procuradores do MP possuírem a liberdade 
para se engajar em diversos conflitos políticos, pesquisas prévias revelam 
que a instituição cria uma variedade de incentivos para que os procura-
dores sejam cautelosos – isto é, justamente para que não se transformem 
em ativistas. O processo de seleção da organização, que consiste em uma 
série de exames, na prática avalia “se os candidatos se vestem de maneira 
apropriada e apresentam comportamento conservador, se eles escondem 
filiações políticas, e demonstram respeito a autoridade” (COSLOVSKY, 
2011, p. 76-77, grifo nosso, tradução nossa).19 Esse processo de socialização 

18 “[…] including environmental preservation, minority rights, public health, and more.” 
(COSLOVSKY, 2011, p. 73). 

19 “[…] whether candidates dress and behave conservatively, hide political affiliations, demons-
trate unwavering respect for authority.” (COSLOVSKY, 2011, p. 76-77, grifo nosso).
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continua quando candidatos recebem treinamento e começam a trabalhar, 
visto que “a maioria das políticas gerenciais adotadas pelo MP prioriza 
diligência e consistência ao invés de criatividade, e cautela e processamento 
de casos no lugar de resolver problemas criativamente” (COSLOVSKY, 
2011, p. 75-76, tradução nossa).20

Dentro desse ambiente organizacional, contudo, existem diferentes 
tipos de procuradores, que foram classificados em duas categorias por 
pesquisas anteriores: de um lado, o promotor21 de fatos, que 

indica a tendência de alargamento das funções dos pro-
motores para muito além da esfera jurídica, tornando-os 
verdadeiros articuladores políticos nas comunidades em 
que trabalham. (SILVA, 2001, p. 140). 

Do outro, aparece o promotor de gabinete, isto é, o “agente judiciário 
cuja prioridade é o trabalho ‘processual’ – propor e acompanhar medidas 
judiciais – e cuja ação na defesa dos interesses metaindividuais se dá, 
sobretudo, pela via judicial” (SILVA, 2001, p. 140, grifo da autora). Tanto 
para Silva quanto para Coslovsky, o principal fator que diferencia esses dois 
tipos de procuradores são as estratégias acionadas por eles: enquanto pro-
motores de gabinete tendem a preferir ações judiciais, promotores de fato 
geralmente utilizam-se de meios extrajudiciais, como negociações e proces-
sos administrativos. Seu objetivo principal, afinal, é solucionar problemas.

Pouco foi dito, no entanto, sobre as diferentes motivações de procurado-
res. Que tipos de problemas eles buscam resolver e por quê? Apesar de Silva 
(2001, p. 138) argumentar que procuradores de fato se tornam “articuladores 
políticos” e priorizam “questões que abrangem um grande número de pessoas 
ou que estejam ligadas a políticas e programas públicos”, ela não mergulha 

20 “Most managerial policies adopted by the MP reward diligence and consistency rather 
than creativity, and cautious case-processing rather than creative problem-solving.” 
(COSLOVSKY, 2011, p. 75-76).

21 A diferença entre promotores e procuradores refere-se ao âmbito no qual eles têm com-
petência para atuar: promotores atuam no âmbito estadual, e procuradores no federal.
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a fundo em que tipos de questões são essas. Uma pergunta central para a 
compreensão desse órgão conhecido como “defensor público da sociedade” 
(ARANTES, 2002, p. 192), portanto, seria identificar os interesses sociais que 
os procuradores buscam defender (CRAWFORD, 2008, p. 627). No caso de 
Belo Monte, argumento que as diferenças entre procuradores não dependem 
apenas das estratégias e recursos que eles acionam, mas de suas motivações 
e percepções em torno do que significa ser um procurador da república.

5. Lutando criativamente por causas: Procuradores ativistas no 
caso de Belo Monte

Alguns procuradores vieram com mais sangue nos olhos 
para fazer o trabalho deles. E alguns procuradores tiveram 
uma atuação mais protocolar, não estavam com tanto sangue 
nos olhos. (Entrevista 76, Instituto Socioambiental, 2016).

Ao entrevistar membros de organizações de movimentos sociais em Belém 
e Altamira, logo percebi que o MPF era um grande aliado em suas lutas anti-
barragem e por melhores políticas de compensação. Para alguns, o MPF era 
“sempre parceiro” (Entrevista 42, Movimento dos Atingidos por Barragens, 
2016). Outros ressaltam que “se hoje tem MPF, foi uma luta nossa junto tam-
bém ao MPF para que tivesse aqui nessa região” (Entrevista 26, Movimento 
Xingu Vivo Para Sempre, 2016). No entanto, grande parte dos entrevistados, 
quando perguntados sobre sua percepção acerca do MPF, ressaltava o trabalho 
de alguns procuradores específicos, evitando generalizar. Era comum que lide-
ranças e/ou comunidades atingidas ressaltassem o “engajamento” (Entrevista 
30, Conselho Indigenista Missionário, 2016) ou o “compromisso” de deter-
minados procuradores (Entrevista 34, Fundação Viver, Produzir e Preservar, 
2016). Mas não era bem assim com todos os procuradores: “Muitas vezes não 
é o MPF, também depende das pessoas, então a gente já se deparou aqui com 
gente do MPF completamente avesso às lutas sociais” (Entrevista 18, Federação 
de Órgãos para Assistência Social e Educacional, 2016).

As entrevistas com procuradores corroboram essa percepção. Alguns 
desses procuradores desenvolveram compromissos com as lutas de 
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comunidades afetadas pela barragem, tornando a luta pelo direito à com-
pensação o motor central de seu trabalho. Chamo esses procuradores de 
ativistas. O conceito de ativismo é estruturado, segundo Abers (2019), em 
duas dimensões: o compromisso que atores constroem com determinadas 
causas e sua proatividade – e criatividade – ao lutar por elas.

A primeira dimensão se refere ao aspecto ideacional do ativismo. 
No caso de Belo Monte, a variação em torno desse eixo entre procuradores 
ativistas e protocolares era notável. Todos os procuradores ativistas mobili-
zaram a defesa de comunidades afetadas como a motivação central de seu 
trabalho – bem como a justificativa para uma presença tão intensa do MPF 
naqueles casos. Para algum deles, lutar por esses grupos é uma “missão de 
vida” (Entrevista 79, MPF, 2017). Outros entendiam que “o MPF lá em 
Altamira tinha uma função fundamental de dar voz à população” (Entrevista 
77, MPF, 2017), de ser “o braço jurídico desse movimento [de atingidos 
por barragens]” (Entrevista 1, MPF, 2012).

Procuradores protocolares, por outro lado, buscavam se distanciar de 
qualquer tipo de vínculo ideacional, geralmente ressaltando a imparciali-
dade que rege o cargo de procurador e sua missão de fazer com que a lei seja 
cumprida. Como explica uma das entrevistadas: “É o nosso papel garantir 
que as coisas sejam feitas na legalidade, na minha opinião. É diferente de 
alguma coisa voltada a determinado lado” (Entrevista 53, MPF, 2016). 
De acordo com outro procurador, o MPF 

deve garantir que a Constituição seja respeitada. A política 
em sua essência não faz parte do trabalho do MPF, porque 
política é sobre fazer leis, e o nosso papel é fazer com 
que elas sejam cumpridas. (Entrevista 81, MPF, 2018). 

Nessa percepção, os procuradores não podem “se opor a um projeto 
político de poder, porque isso aí já vai para o campo da política”; pelo 
contrário, eles “têm que ser técnicos e objetivos e [...] ter uma visão equi-
distante da questão”, não podendo “adentrar no campo do comprometi-
mento com aquele ou este movimento social” (Entrevista 28, MPF, 2016). 
Diferentemente de seus colegas ativistas, procuradores protocolares não 
se enxergam como atores compromissados. No entanto, o ativismo não 
envolve apenas essa dimensão ideacional, mas também um comportamento 
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proativo (KELLY, 1999; PETTINICCHIO, 2012). Nessa segunda dimensão 
do ativismo, também encontrei grande variação.

Uma das principais armas de procuradores no caso de Belo Monte foram 
as ações judiciais. De fato, entre 2001 e 2016 procuradores (ativistas e pro-
tocolares) ajuizaram 25 ações. Apesar de não ser possível comparar sistema-
ticamente esses dois tipos de procuradores nas Ações Civis Públicas (ACPs) 
– visto que 75% delas (20) foram assinadas por múltiplos procuradores22 –, 
encontramos importantes padrões ao analisar seu conteúdo. As ações ajuizadas 
foram analisadas por meio do software NVivo 10 e classificadas em termos 
dos argumentos levantados por procuradores e das demandas que eles faziam.

A análise de conteúdo revelou que 84% das ações (21) mencionavam 
impactos em comunidades afetadas. Algumas das ações foram elaboradas 
especificamente para lidar com impactos em grupos sociais, como a ACP 
que buscava garantir o cumprimento de condicionante para os Jurunas do km 
17.23 Em outras ações, esses impactos apareciam tangencialmente, tais como 
em ACP que tratava sobre os efeitos decorrentes de problemas na elaboração 
do Estudo de Impacto Ambiental.24 Procuradores buscavam proteger essas 
populações de diferentes maneiras, às vezes por meio de demandas mais 
disruptivas como, por exemplo, exigindo a suspensão do projeto (mencionado 
2 vezes), exigindo mudanças nas políticas de compensação (13), inclusão de 
outros grupos nessas políticas (5) ou, ainda, o cumprimento de políticas de 
compensação já existentes (15).25 Em resumo, isso sugere que procuradores 
prestavam atenção especial às comunidades afetadas. Os efeitos dessas ações 
judiciais, contudo, foram bastante limitados. Embora diversas das ações tives-
sem conseguido paralisar o processo de implementação da usina por alguns 
dias, elas foram derrubadas em decisões judiciais posteriores (Entrevista 21, 
MPF, 2016), principalmente devido à suspensão de segurança, mecanismo 

22 De acordo com entrevistados, essa era uma estratégia deliberada para fortalecer a credi-
bilidade das ações (Entrevista 21, MPF, 2016). 

23 ACP nº 1655-16.2013.4.01.3903.
24 ACP nº 25999-75.2010.4.01.3900.
25 Cumpre lembrar que diversas das ações tinham múltiplas demandas, o que significa que 

usei mais de uma categoria para classificá-las.
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que interrompe o julgamento do mérito de ações judiciais por se tratar de um 
projeto de “interesse nacional” (Entrevista 11, MPF, 2015).

Quando olhamos para além dos tribunais, começamos a perceber algumas 
características que distinguem procuradores ativistas e protocolares. A fim 
de contornar os obstáculos do poder judiciário, tanto procuradores ativistas 
como protocolares buscavam acionar táticas extrajudiciais. Procuradores 
protocolares revelaram que eles constantemente negociavam com a Norte 
Energia e se utilizavam do inquérito civil como mecanismo de negociação. 
Procuradores ativistas, no entanto, davam um passo a mais. Quando os ins-
trumentos tradicionais falhavam, eles iam além e acionavam táticas criativas.

Um exemplo é a articulação de procuradores ativistas para coordenar 
uma audiência pública na tentativa de convencer a Defensoria Pública da 
União (DPU) a se instalar na cidade de Altamira para lidar com os proble-
mas de reassentamento de grupos atingidos por Belo Monte.26 Indivíduos 
afetados pela usina bateram à porta do MPF à medida que estavam sendo 
forçados a deixar suas casas, que seriam alagadas pela usina. Mas esse 
“não é caso para o MP, era caso para a Defensoria Pública. Quem trata 
do individual é a defensoria. No MP a gente trata de [...] casos que são 
coletivos. Só que a Defensoria Pública não estava lá” (Entrevista 14, MPF, 
2016). Comovida com o sofrimento desses indivíduos, a procuradora ati-
vista organizou uma audiência pública cujo objetivo 

era trazer a Defensoria Pública da União para Altamira, 
porque não tinha Defensoria Pública, e o resultado foi esse, 
hoje eles estão lá [...] porque a opção foi justamente tratar 
de uma maneira diferente [e não ajuizar uma ação]. (Entre-
vista 14, MPF, 2015).

Outro exemplo é o caso dos ribeirinhos. Como a Norte Energia se 
recusava a compensar as duas casas que os ribeirinhos tradicionalmente 

26 Até 2015, Altamira não tinha um escritório da Defensoria Pública da União, apenas uma 
sede da Defensoria Pública do Estado do Pará que, apesar de também ter atuado no caso 
de Belo Monte, permaneceu quase inativa durante alguns anos pela falta de defensores 
na região (Entrevista 55, Defensoria Pública do Estado do Pará, 2016).
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têm – uma ao longo do rio e outra na cidade – a procuradora ativista orga-
nizou uma inspeção interinstitucional, convocando membros da comuni-
dade acadêmica, de OMSs e de outras agências estatais para observar, no 
próprio local onde os povos ribeirinhos habitavam, a realidade do processo 
de desapropriação desse grupo. Ela conta que 

a ideia da inspeção foi isso: a gente não tem condições 
de ouvi-los numa audiência pública. [...] Então a ideia foi 
ir para os locais deles para que eles pudessem falar nas 
condições, no tempo deles. (Entrevista 67, MPF, 2016).

Esses casos revelam uma diferença crucial entre procuradores ativistas 
e protocolares: apesar de ambos lançarem mão de estratégias extrajudiciais, 
procuradores ativistas eram persistentes e utilizavam táticas criativas para 
alcançar seus objetivos. Procuradores protocolares, no entanto, não concebiam 
ou usavam táticas criativas que fugissem do repertório de ação tradicional-
mente associado ao trabalho de procuradores (Entrevistas 28 e 53, MPF, 2016; 
Entrevista 81, MPF, 2018). Apesar de também atuarem em problemas relacio-
nados ao caso de Belo Monte, procuradores protocolares não se mostravam 
proativos para resolver os obstáculos que enfrentavam, tampouco priorizavam 
o caso. Vemos, portanto, que as ações e motivações de procuradores ativistas 
e protocolares são bastante diferentes. Mas o que explica essa variação?

6. Trajetórias e socialização organizacional 

Estudos anteriores encontraram evidências que ativistas institucio-
nais já eram ativistas antes de entrarem nas instituições em que trabalha-
vam (GAGNE, 1996; RAEBURN, 2004; BANASZAK, 2010; HYSING; 
OLSSON, 2017). No caso de Belo Monte, trajetórias não tiveram alto poder 
explicativo no ativismo engajado de procuradores. Dos cinco procuradores 
ativistas entrevistados, apenas um deles tinha envolvimento prévio com 
lutas de grupos atingidos por barragens (e com atividades relacionadas a 
movimentos sociais de maneira geral). Ele explica:
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Não foi o Ministério Público que me escolheu, fui eu 
que escolhi. Eu quero defender a população tradicional 
da Amazônia. Onde é que eu posso fazer isso melhor? 
Na advocacia? Não. Na defensoria? Não. No MPF. Aqui 
é o lugar por excelência onde se faz essa defesa, então 
eu disse: eu quero ir para aí. Então quando eu passo no 
concurso, já foi completamente direcionado, que aqui eu 
ia cumprir a minha missão. (Entrevista 79, MPF, 2017).

Nesse caso, fica claro como o procurador já chega ao MPF altamente 
compromissado com causas de grupos atingidos por grandes empreendi-
mentos. Todos os outros procuradores ativistas, contudo, não eram ativistas 
antes de entrar para o MPF. Na realidade, procuradores evitavam ir para 
o MPF de Altamira devido ao alto custo de vida da cidade (Entrevista 12, 
MPF, 2015). Um procurador que se identificava com comunidades ribei-
rinhas afirmou que “a maioria dos procuradores [que vinha para Altamira] 
chegava do Sul, com uma realidade completamente diferente” (Entrevista 
79, MPF, 2017). Portanto, eles tinham pouca ou nenhuma experiência com 
lutas de comunidades tradicionais, como povos indígenas ou ribeirinhos. 
Mas como eles desenvolvem compromissos após adentrarem o MPF?

Outra variável explicativa é o contexto organizacional no qual procu-
radores são socializados. A ideia por trás dessa hipótese é de que a socia-
lização em um contexto organizacional que promove ativismo aumenta as 
chances de atores se tornarem ativistas (KATZENSTEIN, 1998; SCULLY; 
SEGAL, 2002; FILLIEULE, 2010). Em estudo sobre procuradores em São 
Paulo, Coslovsky (2011) argumenta que o ativismo de procuradores pode 
ser explicado por estruturas e processos organizacionais. Minha pesquisa 
mostrou que apesar do contexto organizacional ser um passo importante 
no desenvolvimento de compromissos, ele não é uma condição suficiente 
para engajamento no ativismo.

Todos os procuradores ativistas afirmaram que o MPF no Pará tinha 
um ethos diferente dos outros escritórios do MPF. Como mencionado ante-
riormente, procuradores no Brasil são geralmente treinados para esconder 
suas motivações políticas. Procuradores entrevistados disseram que sua 
experiência no Pará havia sido diferente, e que o MPF nesse estado era 
majoritariamente progressista e crítico à construção de hidrelétricas na 
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Amazônia (Entrevista 21, MPF, 2016). Na realidade, mesmo antes de BM, 
o escritório do MPF em Belém já se mostrava altamente preocupado com a 
construção de hidrelétricas. Na época (2001), não havia escritório do MPF 
em Altamira. O MPF instalou uma sede em Altamira em 200627 e, desde 
então, a maioria do trabalho relacionado a BM foi transferido de Belém 
para lá. Procuradores de Belém, contudo, permaneceram ativos no caso, 
principalmente por causa dos seus compromissos para ajudar comunidades 
afetadas (Entrevista 21, MPF, 2016; Entrevista 79, MPF, 2017).

Além disso, procuradores de Belém buscavam ajudar seus colegas 
de Altamira devido às altas taxas de rotatividade no escritório daquele 
município.28 De acordo com um deles, 

foi por isso [rotatividade da PRM-Altamira] que nós dois 
nos mantivemos sempre tão ligados ao tema, para fazer 
essa memória. Independentemente de quem fosse o pro-
curador que estava lá, a gente ajudava na transmissão até 
ele se empoderar daquele conhecimento e tocar sozinho. 
(Entrevista 21, MPF 2016). 

Procuradores criaram inclusive um “grupo de trabalho” para discutir 
questões relacionadas a Belo Monte (Entrevista 79, MPF, 2017), estabelecendo 
assim “relações muito próximas e cooperativas” entre procuradores de Belém 
e Altamira (Entrevista 77, MPF, 2017). Como explica um dos procuradores:

Eu não consigo imaginar uma equipe como essa, engajada, 
capacitada. [...] Existe dentro do MP uma sensibilidade 
muito grande com relação a Belo Monte, a ponto de você 
ter um grupo, um centro de apoio, então você nunca está 

27 A criação do escritório em Altamira foi motivada por intensos conflitos agrários e vio-
lência contra ativistas locais (Entrevista 78, MPF, 2016).

28 “O MPF de Altamira era considerado um gabinete de ‘primeira lotação’ porque era habitado 
principalmente por procuradores recém-admitidos no MPF. A falta de infraestrutura da 
cidade, somada aos altos preços – principalmente após a construção da usina – não criava 
incentivos para procuradores escolherem vir para Altamira. Por isso, procuradores que 
iam para Altamira geralmente saíam quando tinham a oportunidade, e novos procuradores 
chegavam à cidade a cada dois anos em média.” (Entrevista 12, MPF, 2015).
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sozinho. Eu acho que isso talvez não aconteça em outras 
hidrelétricas, que às vezes o procurador fica lá mais sozi-
nho. (Entrevista 14, MPF, 2015).

Procuradores em Belém não somente providenciavam suporte e aju-
davam seus pares na análise dos casos em que trabalhavam, mas também 
socializavam seus colegas em um ambiente que problematizava a imple-
mentação de Belo Monte – bem como a construção de barragens de maneira 
geral – e enfatizava os impactos causados em grupos sociais locais. Um dos 
procuradores explica:

Como eu fazia, por exemplo, com os procuradores que 
chegavam do Sul, com uma realidade completamente dife-
rente? Sabe qual era a tática? “Vai para a aldeia. Fica na 
aldeia”. [...] E quando voltava, voltava completamente 
mudado. Não tem pedagogia melhor do que essa de conhe-
cer a realidade. O choque de realidade que levava era o 
suficiente para o cara vir e preparar a ação contra Belo 
Monte. (Entrevista 79, MPF, 2017).

Procuradores da PRM-Altamira eram, portanto, socializados em um 
ambiente que problematizava a implementação de BM e, ao mesmo tempo, 
ressaltava os impactos que a usina trazia a grupos atingidos. Procurado-
res entrevistados revelaram que esse suporte foi fundamental para que 
eles entendessem a complexidade das lutas políticas que estavam em jogo 
(Entrevistas 12 e 14, MPF, 2015). Isso parece apoiar a hipótese de que o 
engajamento no ativismo pode resultar de uma socialização organizacional 
(FILLIEULE, 2010; COSLOVSKY, 2011). No entanto, apesar de serem 
socializados em um ambiente que promovia o desenvolvimento de com-
promissos com causas relacionadas às lutas de grupos atingidos, nem todos 
os procuradores se tornaram ativistas. Durante minha última pesquisa de 
campo, em 2016, havia três procuradores trabalhando na PRM-Altamira. 
Desses três, um era claramente ativista, tendo inclusive recusado a pos-
sibilidade de sair de Altamira duas vezes para continuar atuando no caso 
de Belo Monte. Os outros dois, no entanto, se identificavam mais como 
neutros e imparciais (protocolares). Uma análise comparada entre esses 
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procuradores nos permite, assim, dar mais um passo na compreensão sobre 
como servidores públicos se tornam ativistas. Os três procuradores não tive-
ram qualquer contato com lutas antibarragem ou experiências que os levas-
sem a criar disposições para o ativismo antes de suas chegadas a Altamira. 
Além disso, eles foram socializados no mesmo ambiente organizacional. 
Afinal, o que explica o fato de alguns atores se tornarem ativistas e outros 
não quando “controlamos” pelas trajetórias e socialização organizacional?

7. Descobertas e mediações

A comparação entre os procuradores de Altamira revelou que o grau 
com que interagiam com comunidades afetadas e organizações de movi-
mentos sociais variava dramaticamente. Durante minha ida à campo per-
cebi, gradualmente, que grande parte dos grupos afetados entrevistados 
comunicava a procuradora ativista quando buscavam avançar suas deman-
das. Nas entrevistas, perguntava a membros de organizações de movimentos 
se eles haviam mantido algum tipo de relação com o MPF nos últimos anos 
em relação ao caso de Belo Monte. Em caso afirmativo, indagava-lhes 
com quais procuradores eles interagiam. Ao todo, entrevistei 36 ativistas 
de OMS em 2016 na cidade de Altamira, dos quais 26 informaram já ter 
interagido com a procuradora ativista. Ambos os procuradores protocolares, 
no entanto, só foram mencionados por 2 entrevistados cada um. Mas por 
que exatamente essas interações importam? E que tipo de interações procu-
radores estabelecem? As entrevistas e a observação de reuniões revelaram 
que procuradores estabelecem majoritariamente dois tipos de interação, 
que chamo aqui de descobertas e mediações.

Entendo por descobertas as práticas comunicativas nas quais pro-
curadores ficam cientes dos problemas enfrentados por grupos afetados. 
À medida que descobrem os impactos que antes eram invisíveis, eles 
internalizam as demandas desses grupos e as colocam no topo de sua 
agenda. Já mediações dizem respeito às práticas comunicativas em que 
procuradores levam as demandas de grupos atingidos para as negociações 
com tomadores de decisão como, no caso de BM, em reuniões com fun-
cionários da Norte Energia e servidores do Ibama e da Funai, responsáveis 

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   174v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   174 03/08/2021   16:15:2103/08/2021   16:15:21



Para além do gabinete

175

pela implementação da usina.29 Por meio de dessas práticas de mediação, 
procuradores solidificaram seus compromissos com as causas de grupos 
afetados, geralmente entendendo de quem era a culpa pelos problemas 
causados a essas comunidades. A figura 1 resume os processos pelos quais 
procuradores se tornavam ativistas.

Figura 1: Processos de engajamento em ativismo
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Como podemos ver, compromissos prévios são condições suficientes 
para o ativismo. Contudo, não foi uma variável com alto poder explicativo 
neste caso, visto que apenas um dos procuradores já se encontrava engajado 
com minorias étnicas antes de entrar para o MPF. Todos os outros procura-
dores que se tornaram ativistas seguiram um caminho similar: após serem 
socializados em uma organização que promovia o engajamento em com-
portamentos ativistas, eles interagiram com a comunidade local por meio de 
práticas de descobertas e mediações que os levaram a desenvolver e manter 
compromissos com as causas de grupos afetados pelo empreendimento. 

29 O conceito de mediação – também conhecido como brokerage – envolve a conexão entre 
dois ou mais atores previamente desconectados (MCADAM; TARROW; TILLY, 2001), 
ou parcialmente desconectados (MISCHE, 2008). Procuradores podem ser entendidos 
como mediadores à medida que conectam grupos afetados com outros atores que esses 
grupos não conseguiam atingir ou se sentiam ignorados por eles.
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Procuradores protocolares, apesar de serem socializados em um contexto 
organizacional semelhante, não mantiveram interações constantes com 
grupos afetados. Em outras palavras, práticas de descobertas e mediações 
não faziam parte de sua rotina de trabalho.

Todos os procuradores ativistas entrevistados interagiam constante-
mente com grupos afetados, ouvindo suas queixas e demandas e negociando 
com outros atores estatais envolvidos na implementação da usina. O MPF de 
Altamira, na realidade, se tornou o único aliado estatal dos grupos afetados e 
depositário de todas as suas esperanças, visto que esses grupos encontravam 
grande dificuldade de acesso à Norte Energia e a outros órgãos estatais, como 
o Ibama30 e a Funai.31 Insulados dos processos de negociação e decisão sobre 
Belo Monte, esses grupos voltaram sua atenção para o MPF, bombardeando 
procuradores com denúncias e informações sobre violações de direitos.

As entrevistas com procuradores ativistas revelaram que por meio 
das práticas de descobertas e mediações, eles internalizavam as demandas 
desses movimentos, construindo compromissos para lutar por suas causas. 
A procuradora ativista trabalhando em Altamira em 2016, por exemplo, 
contou que seu esforço em coordenar uma audiência pública na tentativa 
de convencer a Defensoria Pública a instalar uma sede em Altamira surgiu 
a partir da interação com grupos afetados:

Quando foi em setembro do ano passado [2014], me procurou 
uma senhora falando que ela queria uma casa, mas eles só esta-
vam dando indenização, que a indenização para ela não dava, 
porque ela não conseguia comprar outra casa, e ela queria uma 
casa. [...] Aí eu falei para essa senhora: “a senhora espera lá 
fora, que eu vou com a senhora lá na empresa, pessoalmente”. 
[...] Aí cheguei com ela lá, aí como que funcionava na empresa, 

30 Até o final de 2015 – após a concessão da Licença de Operação (LO) de Belo Monte – o 
Ibama, por exemplo, não tinha nenhum servidor em Altamira que lidasse com o caso de Belo 
Monte. Consequentemente, diversos grupos da sociedade civil não conseguiam dialogar com 
o órgão: “você não tinha acesso ao Ibama, só via o prédio” (Entrevista 24, MXVPS, 2016).

31 Já a Funai, apesar de ter uma sede em Altamira envolvida no processo de Belo Monte, vive 
com pouquíssimos recursos: “Hoje se você chega dentro da Funai, para beber uma água 
tem que comprar, fazer vaquinha. Porque não tem recurso” (Entrevista 70, FUNAI, 2016).
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eu vi o seguinte: [...] a pessoa chega, aí ela recebe um papel 
com a avaliação da casa, quanto ela vai receber [...] Então 
não tem negociação nenhuma, porque você tem que aceitar 
o que eu estou te impondo. [...] Então quando eu vi isso, eu 
tive a nítida percepção de que a Norte Energia estava fazendo 
o papel dela, a Norte Energia é o empreendedor. Quem não 
estava lá era o Estado, quem não estava lá era a assistência 
jurídica gratuita que essa pessoa tinha que ter no momento da 
negociação. Então o erro estava aí. Então a audiência pública, 
o objetivo dela foi trazer o Estado para acompanhar as pessoas 
nas negociações. (Entrevista 14, MPF, 2015).

Podemos ver, portanto, como práticas comunicativas de descobertas foram 
o gatilho para o desenvolvimento de compromissos a favor dessas causas. 
Embora fosse apenas responsável por trabalhar em casos coletivos, descobrir 
a situação de remoção compulsória desses grupos levou a procuradora a se 
comprometer com a luta por melhores condições de reassentamento para eles, 
trazendo assistência jurídica para essas pessoas (Entrevista 14, MPF, 2015). 
O compromisso dessa procuradora foi fortalecido à medida que ela atuou como 
mediadora de conflitos de grupos afetados e tomadores de decisão no pro-
cesso da usina. Uma das reuniões que observei ilustra esse efeito. Alguns dias 
antes da reunião, membros de OMSs entraram em contato com a procuradora, 
revelando que a empresa Norte Energia se recusava a fazer a manutenção dos 
equipamentos adquiridos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) em povos 
indígenas. A procuradora, espantada, agendou uma reunião com funcionários da 
Norte Energia, chamando também representantes da Funai e da sociedade civil. 
Durante essa reunião, a procuradora perguntou aos funcionários da NE se eles 
cuidariam da manutenção dos equipamentos. Eles se negaram e disseram que 
isso era uma decisão da diretoria. A procuradora então disse que estava extre-
mamente preocupada que essas UBS se tornassem “elefantes brancos” com 
nenhuma utilidade, ressaltando que o MPF e a NE teriam “uma discordância 
visceral nesse assunto” e que poderia ajuizar uma ACP incluindo danos morais 
caso a posição da empresa não mudasse. Por meio dessa prática de mediação, 
a procuradora então fortaleceu seu compromisso com comunidades indígenas 
que não estavam recebendo cuidados de saúde apropriados.
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Quando voltamos um pouco no tempo, vemos que interações – tanto 
práticas de descobertas como de mediações – foram descritas como rele-
vantes por todos os procuradores ativistas entrevistados (que trabalharam no 
caso antes de minha ida à campo em 2016). A primeira ACP ajuizada pelo 
MPF no caso de BM em 2001, por exemplo, surgiu a partir de uma prática 
de descoberta na qual um procurador ativista visitou o povo indígena Juruna:

[...] a primeira ação de BM vai ser proposta depois de uma 
viagem minha à aldeia dos Juruna, na terra indígena Paqui-
çamba. [...] Quando eu vou nessa viagem ao Paquiçamba, 
um dos indígenas chega no meio da reunião com o que eles 
chamavam de palco de números, que era uma régua métrica. 
E tira aquela régua métrica da beira do rio e me entrega. 
Todo mundo ficou extremamente preocupado na reunião. [...] 
E aí quando eu volto para a procuradoria e faço as primeiras 
investigações [...] já estava sendo construída a terceira maior 
hidrelétrica do mundo já no final do EIA-Rima [Estudo de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental]. E aí 
foi a primeira ação. (Entrevista 79, MPF, 2017).

Podemos ver que, à medida que procuradores interagiam com comuni-
dades afetadas pelo empreendimento, eles passaram a descobrir os impactos 
causados a esses grupos. De fato, todos os procuradores ativistas entre-
vistados ressaltaram a importância dos laços que eles desenvolveram com 
grupos afetados e organizações de movimentos sociais. Um dos procura-
dores ativistas explica:

A nossa relação com movimentos sociais [...] influencia 
a forma de desenvolver o pensamento, influencia a forma 
como vejo o direito, a forma como manuseio. [...] A relação 
com os movimentos sociais ajuda muitas vezes a abrir a 
cabeça do sujeito: “olha, o mundo urbano não é o único 
que existe. Tem esse mundo aqui que eu também tenho que 
entender”. (Entrevista 21, MPF, 2016).

Outro procurador ativista concorda:
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Acho que é fundamental dentro do MPF, sair do seu gabi-
nete para entender a sociedade que te cerca. [...] A lógica 
do movimento social é fundamental porque a sociedade 
organizada te dá mobilidade na informação, [...] então acho 
que isso é fundamental. Tinha uma relação muito próxima 
deles. (Entrevista 77, MPF, 2017).

E ainda outro procurador ativista complementa: 

a cabeça pensa onde os pés pisam. [...] Acho que um contato 
com a realidade local, você tem que ter, acho que isso que 
diferencia a atuação. Se você tem um contato com a reali-
dade local, sua atuação muda. (Entrevista 78, MPF, 2017).

No caso de BM, práticas de descobertas e mediações faziam parte da 
rotina de procuradores ativistas, levando-os a desenvolver e manter compro-
missos com as comunidades afetadas pela usina. Procuradores protocolares, 
por outro lado, não interagiam com tanta frequência com grupos afetados ou 
com OMSs. Os próprios procuradores ativistas reconhecem que existe uma 
diferença na maneira como seus colegas abordam o trabalho na procuradoria:

Tem um pouco da personalidade de cada um, tem gente 
que é mais aberto ao diálogo, outros são mais fechados, 
gostam de trabalhar dentro do gabinete, receber a questão 
estritamente jurídica, só que eu não consigo dissociar a 
ideia da questão jurídica da questão social e política local. 
(Entrevista 77, MPF, 2017).

Entrevistas com organizações de movimentos sociais e grupos afetados 
corroboram com essa disparidade. Um dos membros da Cooperativa Mista 
dos Garimpeiros da Ressaca, Itata, Galo, Ouro Verde e Ilha da Fazenda 
(Coomgrif) conta que 

nunca consegui falar com o [procurador]. Quando eu tentei 
falar com o [procurador], esse ano [2016], primeiro ele está 
de licença, depois voltou, aí encontrei com o [procurador], 
falei que tinha tentado falar com ele, estou aguardando até 
hoje. (Entrevista 48, COOMGRIF, 2016). 
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Entrevistas com procuradores protocolares revelaram que eles não 
eram tão proativos quanto seus colegas ativistas. Sua rotina geralmente 
envolvia ficar dentro do gabinete. Apesar de interagirem às vezes com 
grupos afetados e movimentos, práticas de descobertas e mediação não 
faziam parte de sua rotina.

Figura 2: Processo de desenvolvimento de compromissos com 
minorias étnicas

Hábitat organizacional que promove ativismo

Procuradores compromissados antes de
entrar no MP (1/12)

Procuradores que se tornaram
compromissados após interagir com a

comunidade local (5/5)

Para resumir, interações – e, mais especificamente, práticas de desco-
bertas e mediações – são importantes porque, por meio delas, procuradores 
internalizam as demandas de grupos afetados, desenvolvendo e fortale-
cendo compromissos para defendê-los. A figura 2 resume o argumento deste 
capítulo. Ao contrário do que previam estudos anteriores (BANASZAK, 
2010; HYSING; OLSSON, 2017), mostrei que ativistas institucionais não 
necessariamente entram para o Estado com compromissos prévios. A maior 
parte dos procuradores ativistas desenvolveu compromissos com causas 
após terem entrado no MPF. Situados em um contexto organizacional que 
promove ativismo, cinco procuradores saíram de seus gabinetes e passa-
ram a interagir constantemente com a comunidade local, desenvolvendo e 
mantendo compromissos para lutar por suas causas.
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8. Considerações finais

Estudos sobre ativistas institucionais tendem a explicar o compromisso 
desses ativistas a partir de duas variáveis: disposições prévias, ou seja, a 
ideia de que burocratas já são ativistas antes de entrarem na administra-
ção pública, e socialização organizacional. Oberfield (2014) chama essas 
perspectivas de “disposicional” e “institucional”. Seu estudo argumenta 
que temos que olhar para esses dois fatores para entender a motivação de 
burocratas. Neste capítulo, mostrei que burocratas podem se tornar ativistas 
apesar de não terem disposição para isso. Mostrei ainda que a socialização 
organizacional não foi uma condição suficiente para o engajamento em 
comportamentos ativistas. Argumento neste trabalho que procuradores 
se engajavam no ativismo à medida que interagiam com a comunidade 
local, descobrindo seus problemas e mediando suas disputas. Por meio 
dessas práticas comunicativas, procuradores internalizaram os conflitos 
de comunidades afetadas, colocando-os em posição de evidência em suas 
agendas. Nesse sentido, este trabalho contribui para a literatura de ativismo 
institucional porque evidencia um caminho alternativo por meio do qual 
atores estatais podem se engajar em causas: a partir das interações que 
estabelecem com outros atores dentro e fora do Estado. Estudos futuros 
poderão investigar melhor o impacto de contextos organizacionais ao com-
parar ativistas institucionais situados em diferentes tipos de organização 
(que promovam ou desencorajem comportamentos ativistas, por exemplo).

Ao mostrar como procuradores se tornaram mediadores e desenvol-
veram compromissos com causas, este capítulo também contribui para o 
debate em torno dos mecanismos de mediação (também conhecido como 
brokerage). Diferentemente de estudos anteriores, que abordam como a 
mediação facilita processos de comunicação ou a criação de novos atores 
coletivos (MCADAM; TARROW; TILLY, 2001), foquei nos impactos não 
em quem é mediado, mas nos próprios atores que executam o papel de 
mediador. O potencial de gerar compromissos da mediação também coloca 
em xeque visões de mediadores como atores neutros (SABATIER, 1998) ou 
guiados por interesse próprio (INGOLD; VARONE, 2012), indicando que 
as motivações de brokers são melhor compreendidas não como premissas, 
mas como perguntas empíricas contextualmente situadas.
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Ademais, a trajetória que transforma procuradores em ativistas aqui 
exposta abre caminhos para o debate sobre como movimentos afetam o 
Estado e, mais especificamente, como movimentos fazem uso de insti-
tuições do sistema legal para promover suas agendas (ZEMANS, 1983; 
MCCANN, 1994). A crescente literatura sobre legal mobilization tem 
demonstrado que arenas legais emergiram como espaços-chaves por meio 
dos quais movimentos buscam produzir mudanças (LOSEKANN, 2013). 
Neste capítulo, expus como mobilizar e engajar procuradores pode ser uma 
tática eficiente para as OMSs. Em um caso no qual ações diretas – como 
protestos e ocupações – tiveram sucesso limitado, adiando a construção da 
usina por apenas alguns anos (Pereira, 2014), o trabalho de procuradores 
foi crucial para garantir que comunidades ribeirinhas afetadas pela usina 
fossem, pela primeira vez na história do Brasil, reassentadas na beira do 
rio, mantendo as condições de vida que tinham antes da barragem.
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Capítulo 5

Ativismo institucional 
em empreendimentos 
de infraestrutura:
autonomia e 
discricionariedade no 
caso da Hidrelétrica 
Belo Monte

Ana Karine Pereira

1. Introdução

Perspectivas sobre a lógica de atuação e o papel dos burocratas têm 
evoluído no campo das análises de políticas públicas, no sentido de dis-
cutir como atores estatais incorporam às suas rotinas institucionalizadas 
práticas de contestação política. Nesse contexto, a visão weberiana de um 
burocrata subordinado aos interesses dos políticos, neutro do ponto de vista 
ideológico, insulado dos interesses sociais e cujo principal instrumento é a 
técnica, tem sido questionada por abordagens em que o burocrata é visto 
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como um ator que “faz política”, moldando as características da política 
pública (LIPSKY, 1980; LOTTA, 2014). A literatura sobre ativismo ins-
titucional intensifica esse debate ao analisar casos de militância política 
dentro da estrutura estatal, descrevendo o burocrata como um ator pautado 
por valores específicos. Desse modo, o burocrata passa a ser interpretado 
como um ator engajado em ações cujo objetivo é defender projetos políti-
cos ou sociais entendidos como de natureza pública ou coletiva (ABERS, 
2015). O fator que motiva a militância do burocrata pode estar relacionado 
à participação direta em movimentos sociais ou pode ser proveniente de 
compromissos individualizados, construídos a partir de trajetórias e vivên-
cias particulares (ABERS, 2015).

Esse novo olhar sobre a burocracia tem sido acompanhado pela 
necessidade de um aprofundamento do entendimento sobre os fatores que 
conferem maior liberdade à atuação do burocrata e os empoderam como 
atores capazes de influenciar o processo decisório de políticas públicas. 
Nesse enquadramento, os conceitos de discricionariedade e autonomia têm 
ganhado destaque. Enquanto o primeiro termo é associado à liberdade nega-
tiva e à possibilidade de ação dentro de uma estrutura de constrangimentos 
(ABERS; SANTIAGO, 2017; LOTTA; SANTIAGO, 2017); o segundo está 
relacionado à ideia de poder e de influência no processo político (ABERS; 
SANTIAGO, 2017; CARPENTER, 2001).

Este capítulo pretende contribuir para essa discussão ao analisar o 
que condiciona a ação dos burocratas em um contexto de mobilização e 
contestação política. Pretende-se explorar quais os efeitos da combinação 
de discricionariedade e autonomia burocrática na defesa de projetos políti-
cos contenciosos por burocratas estatais. Mais especificamente, este texto 
tem como foco o ativismo realizado por analistas ambientais, no âmbito 
do licenciamento ambiental da usina de Belo Monte (BM), para a inclusão 
de demandas sociais no projeto da hidrelétrica. A partir das análises sobre 
autonomia e discricionariedade desses atores, é investigado o porquê desse 
ativismo ser assimétrico e concentrado. Assim, apesar de intensas e varia-
das, as mobilizações lideradas pelos técnicos da Diretoria de Licenciamento 
Ambiental (Dilic) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) foram centralizadas nas etapas iniciais do 
licenciamento ambiental e nas ações da diretoria. Além disso, o ativismo se 
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desenvolveu de forma irregular na estrutura do Ibama, alcançando apenas 
a Dilic. Como consequência, essa mobilização dos técnicos ambientais 
não influenciou de forma significativa as decisões de outros órgãos que 
atuaram no processo da usina (PEREIRA, 2014).

Os dados apresentados neste capítulo são provenientes do estudo dos 
34 primeiros volumes do processo de licenciamento ambiental, e de entre-
vistas semiestruturadas com 49 atores da burocracia estatal e da sociedade 
civil. As entrevistas foram realizadas nas cidades de Altamira (PA), Belém 
(PA) e Brasília (DF) entre os meses de junho de 2012 e julho de 2014. 

Além desta introdução, o presente estudo encontra-se dividido em 
quatro outras seções. A segunda seção apresenta um debate conceitual 
sobre autonomia e discricionariedade, enfatizando suas diferenciações e 
efeitos no processo de produção de políticas públicas. A terceira discute 
a transformação do ativismo social em ativismo institucional no caso da 
usina de Belo Monte, revelando como demandas e mobilizações sociais 
foram incorporadas pelos burocratas ambientais. A quarta seção oferece 
um histórico de ativismo dos analistas ambientais, acionando, para isso, 
as categorias de discricionariedade e autonomia. A quinta seção resgata as 
principais conclusões da pesquisa realizada. 

2. Autonomia e discricionariedade: definições e efeitos para a 
produção de políticas públicas

A interpretação sobre o papel da burocracia estatal e sua lógica de atua-
ção tem sido permeada pelos debates sobre autonomia e discricionariedade 
(LOTTA; SANTIAGO, 2017). Esses conceitos ganharam evidência a partir 
do surgimento de novas perspectivas sobre a burocracia que questionam o 
modelo weberiano, segundo o qual o burocrata era interpretado como um 
ator implementador das decisões formuladas na esfera política, executando 
as decisões políticas como se elas correspondessem às suas próprias con-
vicções (WEBER, 2004). Assim, novos estudos têm apontado a capacidade 
do burocrata de “fazer política” ao tomar decisões que afetam – formal ou 
informalmente – a execução da política pública, como o escopo e público 
alvo da política em questão (LOTTA, 2014). Apesar dessa nova ênfase, 
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predomina ainda certa confusão conceitual em relação aos termos “discri-
cionariedade” e “autonomia”, sendo comum sua utilização como conceitos 
sinônimos ou intercambiáveis (LOTTA; SANTIAGO, 2017). O objetivo 
desta seção é apresentar os avanços da literatura em relação à definição e 
diferenciação desses conceitos.

Os debates sobre discricionariedade burocrática alcançaram especial 
relevância no âmbito da “burocracia de nível de rua” porque, ao focarem 
nos burocratas implementadores de serviços públicos ou de aplicação de 
sanções, destacaram que esses atores possuem liberdade para tomar decisões 
sobre políticas públicas. Para essa perspectiva, a discricionariedade pode ser 
entendida como a existência de algum nível de arbitrariedade por parte do 
burocrata nos limites da lei, representando certa liberdade dentro de cons-
trangimentos (LOTTA; SANTIAGO, 2017). Abers e Santiago (2017, p. 184) 
associam discricionariedade à ideia de liberdade negativa ao ressaltar que 

a discricionariedade não nos diz muito sobre o que o fun-
cionário vai fazer com a liberdade que tem. Trata-se de uma 
espécie de liberdade negativa, que possibilita ou facilita 
a ação, mas não determina que haverá ação ou em que 
sentido ela necessariamente ocorre.

Essa liberdade poderia ser proveniente das características das regras 
que regulamentam a rotina de trabalho dos burocratas implementadores 
– ambiguidade, abrangência, lacuna ou excesso de normativas. A possi-
bilidade de tomar decisões sobre políticas públicas também seria conse-
quência da própria natureza do trabalho desses atores: como esses atores 
atuam entregando serviços e em contato com a população, é comum que 
eles vivenciem situações de imediatismo e de falta de recursos que aca-
bam fazendo com que eles precisem tomar decisões por conta própria 
para adaptar a política formulada ao contexto social que eles encontram 
(LOTTA, 2014; LIPSKY, 1980). Além disso, a atuação desses burocratas 
é inserida em um contexto de delegação de atividades em que é impossível 
ao principal monitorar todas as ações dos atores. Nesse cenário, surgem 
brechas para que o burocrata elabore uma interpretação própria da política 
formulada (LOTTA, 2014). 
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A ideia de autonomia é definida a partir de um forte diálogo com os concei-
tos de poder, sendo entendida pela corrente neoweberiana como a capacidade 
de formular objetivos e prioridades políticas mesmo diante da oposição de 
elites sociais e em contextos econômicos desfavoráveis (SKOCPOL, 1985; 
SKOCPOL; FINEGOLD, 1992). Para essa abordagem, a autonomia seria for-
talecida pelo conhecimento técnico dos burocratas e por sua atuação insulada 
dos grupos sociais. Carpenter (2001) apresenta uma definição semelhante, ao 
associar autonomia à capacidade de influência dos burocratas em relação às 
preferências e agendas de políticos e do público organizado. Para ele, a autono-
mia dependeria da diferenciação – entendida como a existência de preferências, 
ideologias e interesses da burocracia que a separaria dos atores políticos e de 
grupos sociais –, de capacidade técnica e criativa, e de legitimidade política ou 
de reputação construídas a partir da crença de que os burocratas podem oferecer 
soluções para problemas e ofertar benefícios de forma única. Abers e Santiago 
(2017) entendem a autonomia como a capacidade de influenciar o processo 
decisório, seja a partir do poder de persuadir os tomadores de decisão, seja a 
partir do poder de tomar decisões próprias. Para elas, a autonomia se refere 
“não apenas ao potencial de ação, mas a uma capacidade de agir” (ABERS; 
SANTIAGO, 2017, p. 184). Além dos aspectos individuais que possibilitam 
a autonomia, alguns autores enfatizam características organizacionais, como a 
posição ocupada na estrutura de poder da organização e o escopo e relevância 
das atribuições (HUPE, 2013; BATEY; LEWIS, 1982).

Não há consenso em relação aos efeitos da discricionariedade e da 
autonomia no processo de políticas públicas. Assim, a perspectiva de nível 
de rua tem enfatizado os efeitos relacionados a adaptações positivas da 
política a contextos e públicos específicos, produzindo customização e 
aperfeiçoamento (LOTTA, 2013; LIPSKY, 1980). Por sua vez, a autono-
mia burocrática em relação à esfera política é interpretada pela corrente 
neoweberiana como um elemento que pode produzir desvios na agenda 
governamental e nas políticas oficiais, prejudicando a fiel execução da polí-
tica conforme ela foi criada (SCOKPOL, 1985). Essa visão disfuncional da 
autonomia é proveniente da interpretação weberiana de que cabe aos polí-
ticos eleitos elaborarem as políticas, e aos burocratas, implementarem-nas. 
Por outro lado, os neoweberianos avaliam a autonomia em relação aos gru-
pos sociais como um fator positivo para a coerência das políticas públicas, 
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ao evitar a captura das burocracias por múltiplos interesses existentes na 
sociedade. Essa captura levaria à fragmentação e à incoerência da ação esta-
tal (SKOCPOL; FINEGOLD, 1992; EVANS; RUESCHMEYER, 1985). 
Para Evans (1995), a autonomia deveria ser complementada pela inserção e 
parcerias com os grupos sociais alvos de certas políticas. Segundo o autor, 
a “autonomia inserida” aumentaria a inteligência do Estado ao estimular a 
troca de informações entre atores sociais e burocratas.

Poucos estudos têm ressaltado a relação entre autonomia e discriciona-
riedade e seus efeitos para o processo de políticas públicas. Uma exceção 
é o estudo de Abers e Santiago (2017) sobre a atuação de burocratas em 
questões de licenciamento ambiental no Brasil. De acordo com as pes-
quisadoras, enquanto esses burocratas agem em um contexto de intensa 
discricionariedade em relação aos pareceres que emitem, eles apresentam 
baixa autonomia tanto para influenciar as decisões de seus superiores como 
para exercer as amplas e diversificadas exigências de seu trabalho. A baixa 
autonomia do burocrata ambiental seria produto de fatores contingenciais 
da política ambiental, como o alto nível de interferência política e a tem-
poralidade do licenciamento ambiental, que se insere em uma fase tardia 
do processo decisório de empreendimentos com impactos ambientais.

De forma semelhante, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, os 
técnicos da Dilic atuaram com bastante discricionariedade no que diz respeito 
às suas competências técnicas: a elaboração do Termo de Referência (TR) para 
guiar os estudos de impacto ambiental; a análise do estudo de impacto ambiental; 
a elaboração de condicionantes ambientais; a elaboração de pareceres técni-
cos sobre a viabilidade da usina e sobre o cumprimento das condicionantes. 
Essa discricionariedade se refere tanto à liberdade para se posicionar em termos 
técnicos como contrários à aprovação das licenças ambientais, quanto à possibi-
lidade de publicar e expressar essas análises. Entretanto, os técnicos atuaram em 
um contexto de forte pressão política exercida por outros órgãos e por instâncias 
superioras ao Ibama. Assim, esse conjunto de pareceres técnicos deu origem ao 
Relatório de Processo Ambiental, consolidado pela diretoria da Dilic e enviado 
à Comissão de Aprovação do Licenciamento, composta pelo diretor do Ibama 
e por diretores do órgão. Os pareceres dos técnicos tiveram pouca influência 
na decisão final sobre a emissão das licenças, revelando baixa capacidade de 
influência (ou autonomia) dos técnicos da Dilic em outras esferas do instituto.
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3. A mobilização em torno da usina de belo monte: a transformação 
do ativismo social em estatal

Os debates sobre a usina de Belo Monte remontam à década de 1970 
e se inserem na estratégia do governo militar de construir um complexo de 
hidrelétricas no rio Xingu, como forma de diversificar a matriz energética 
brasileira em um contexto de crise do petróleo (DÓRIA, 1976). Os pri-
meiros planejamentos de Belo Monte, conhecida naquele momento como 
Kararaô,1 posicionavam a usina como peça fundamental em um conjunto 
de hidrelétricas que, somadas, gerariam severos impactos sociais e ambien-
tais, como o alagamento de 13 territórios indígenas (TI) e de uma área 
equivalente a 18.000 km² (BRASIL, 2010, 2011; JAICHAND; SAMPAIO, 
2013). Naquela conjuntura, o primeiro estudo de inventário da bacia do 
rio Xingu, finalizado em janeiro de 1980, apontava sete locais adequados 
à implementação de hidrelétricas, destacando a região da Volta Grande do 
Xingu, em que foram previstos dois aproveitamentos: a usina de Kararaô, 
que teria uma área alagada de 1.160 km²; e a usina de Babaquara, com área 
alagada entre 3.940 e 6.140 km². Em conjunto, as duas usinas teriam uma 
potência instalada de cerca de 14.000 MW (ANA, 2009).2 

Os debates em torno da necessidade, dos impactos e da viabilidade de 
Belo Monte catalisaram diversas mobilizações e desencadearam processos 
de conflito e de negociação, o que fez com que a usina se tornasse umas das 
hidrelétricas mais conhecidas do mundo. Por um lado, o governo militar ressal-
tava a necessidade da construção de grandes usinas hidrelétricas na Amazônia 
para viabilizar a implementação de diversos projetos desenvolvimentistas que 
dinamizariam a economia nacional e ajudariam a inserir a região amazônica 
no espaço produtivo do país (DÓRIA, 1976; LA ROVERE; MENDES, 2000); 
por outro, a implementação de uma grande usina em uma região com forte 
presença de populações indígenas, unidades de conservação e com grande 
biodiversidade alertou ambientalistas nacionais e internacionais, grupos indí-
genas e organizações de direitos humanos para seus severos impactos. 

1 O nome da usina foi alterado no final do I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em 1989.
2 Nota Técnica nº 129/2009/GEREG/SOF/ANA.
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Além disso, havia o receio de que as intenções de dinamização da eco-
nomia e de melhoria da infraestrutura na região do Xingu teriam efeitos 
inversos, já que a atração de um grande contingente populacional sobre-
carregaria a estrutura de serviços básicos da região, como os da área de 
saúde e educação, que já eram insuficientes para a população local à época. 
O histórico de atuação do governo federal na Amazônia aumentava esse 
receio: as hidrelétricas construídas na região nesse período – como Balbina, 
no rio Uatumã, no estado do Amazonas; e Tucuruí, no rio Tocantins, estado 
do Pará – foram planejadas e implementadas sem cuidados com questões 
ambientais e sociais (LA ROVERE; MENDES, 2000); o projeto de coloniza-
ção da região, na década de 1970, cujo carro chefe foi a construção da rodovia 
Transamazônica, fracassou e foi abandonado pelo governo federal, deixando 
os colonos em uma região sem infraestrutura básica (SOUZA, 2006). 

O histórico de ativismo em torno da usina hidrelétrica de Belo Monte 
tem início na década de 1980, sendo caracterizado pelo predomínio de 
atores da sociedade civil, pela articulação entre atores locais e internacio-
nais e pela confrontação com o Estado. Esse ativismo foi protagonizado 
por movimentos sociais e por organizações da sociedade civil da região de 
influência do Xingu que se organizaram, na década de 1970, em resposta à 
implementação de diversos projetos de desenvolvimento planejados pelos 
governos militares. Nesse período, organizações foram fortalecidas ou 
criadas com o objetivo de denunciar a natureza autoritária desses projetos e 
suas consequências socioambientais (SILVA, 2008; SOUZA, 2006) como, 
por exemplo, a Prelazia do Xingu e o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), ligados à ala progressista da Igreja Católica; também atuaram nessa 
frente grupos indígenas, a exemplo dos Kayapós; sindicatos rurais; movi-
mentos das mulheres e organizações que defendiam um modelo alternativo 
de desenvolvimento para a região, como o Movimento pela Sobrevivência 
da Transamazônica (MPST). 

O auge do ativismo contra a usina é representado pelo Primeiro Encon-
tro dos Povos Indígenas do Xingu, em 1989. O encontro é considerado 
um marco do socioambientalismo brasileiro e foi organizado a partir da 
forte articulação entre os Kayapós e atores internacionais, como Friends 
of the Earth e Survival International (FISHER, 1994). O objetivo princi-
pal do evento era contestar a construção de um complexo de hidrelétricas 
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planejadas para o rio Xingu, mas o escopo do debate acabou sendo ampliado 
para discutir um modelo de desenvolvimento para a Amazônia brasileira, os 
problemas ambientais da região e o caráter pouco participativo do processo 
decisório dos projetos do governo federal para a Amazônia. O evento, que 
durou uma semana, contou com a participação de 650 índios, 150 jornalis-
tas, 300 ambientalistas, ONGs, representantes da mídia nacional e inter-
nacional, além de políticos e burocratas (MCCORMICK, 2011; SOUZA, 
2006). Desse último grupo participaram o então presidente da Eletrobras, 
Antônio Muniz Lopes, o presidente do Ibama, Fernando César Mesquita, 
o prefeito de Altamira, Armindo Denadin, além de deputados federais.

O Primeiro Encontro dos Povos Indígenas do Xingu teve grande reper-
cussão nacional e internacional. McCormick (2011) revela que, apesar da falta 
de abertura política por parte do Estado brasileiro no período, essa primeira 
mobilização foi capaz de dar visibilidade aos impactos que a usina causaria 
nos povos indígenas, suas consequências sociais e ambientais e os problemas 
de engenharia do projeto. A movimentação que culminou com o encontro de 
1989 tem sido relacionada à suspensão do projeto no final da década de 1980 
pelo governo brasileiro. Nas palavras de Carvalho (2006, p. 258):

O período desta aliança entre ambientalistas e indígenas, 
em um momento de grande visibilidade desses dois grupos 
e de grande pressão internacional sob o Banco Mundial 
devido ao seu pobre histórico ambiental, culminou no can-
celamento do empréstimo para a Eletronorte.

Belo Monte reaparece na agenda governamental em 1993, quando téc-
nicos do Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (Dnaee) e da 
Eletrobras se reuniram para analisar o projeto da usina, concluindo que seria 
necessária uma revisão dos estudos sobre a hidrelétrica para garantir sua via-
bilidade sociopolítica (MOYA; FRANCO; REZENDE, 2007). Neste sentido, 
em 1994, a Portaria nº 769 do Dnaee, determinou a criação de um grupo com-
posto pelo Dnaee, pela Eletrobras e pela Eletronorte com o objetivo de tornar 
o projeto econômica, social e politicamente viável. Surgiu a proposta de alterar 
o sítio de barramento, o que minimizaria os impactos ambientais na quali-
dade da água do rio Bacajá, eliminaria a interferência do reservatório na terra 
indígena Paquiçamba, e diminuiria a área de inundação do reservatório do 
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AHE Belo Monte,3 reduzindo os custos com relocações (BRASIL, 2010). 
Essas alterações foram incorporadas às revisões subsequentes dos estudos de 
inventário e de viabilidade da usina.4 A retomada de Belo Monte na agenda 
governamental foi formalizada com o lançamento do “Avança Brasil”, plano 
plurianual referente ao período de 2000 a 2003 que incluía a usina no portfólio 
dos projetos de infraestrutura (FEARNSIDE, 2002). 

As alterações no projeto, interpretadas inicialmente como conquistas 
da mobilização contrária a usina, logo foram ressignificadas e associadas a 
novas ameaças. Assim, a redução do reservatório faria com que a potência 
instalada de produção de energia elétrica de 11,2 mil MW fosse alcançada 
por apenas três meses ao ano. Isso representaria um grande estímulo para, 
no futuro, o governo brasileiro investir na construção de outras hidrelétricas 
no Xingu para garantir a eficiência energética da usina, como era previsto 
nos planos iniciais da década de 1970 (BERMANN, 2002). O não alaga-
mento de terras indígenas também passou a ser questionado, sendo visto 
como uma manobra do governo do período para afirmar que grupos indíge-
nas não seriam afetados e, dessa forma, justificar a não realização de oitivas 
das comunidades indígenas. Além disso, o desvio da maior parte do fluxo 
de água do rio Xingu, em um trecho de cerca de 100 km na Volta Grande 
do Xingu, para uma área de florestas e de assentamentos de agricultores, 
afetaria diretamente os grupos indígenas Arara e Juruna do Paquiçamba. 
Esse desvio representaria o maior trecho de vazão reduzida provocado por 
hidrelétricas no Brasil (MAGALHÃES; HERNANDEZ, 2009). Com a 
reformulação do projeto, ameaças a outros grupos vulneráveis também 
começaram a ser evidenciadas, como os efeitos negativos na pesca e na 
produção agrícola em pequena escala (PEREIRA, 2014).

Nesse contexto, o ativismo contra a usina é retomado, mas em bases 
diferentes, surgindo uma forte articulação entre atores da sociedade civil e 
atores estatais, além do deslocamento da mobilização social para o interior 
de certas burocracias estatais, onde alguns funcionários públicos começaram 

3 De acordo com o projeto atual da usina, a área de alagamento é de 516 km2.
4 A revisão do estudo de viabilidade ocorreu no ano de 2002; a atualização dos estudos de 

inventário, em 2007.
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a defender os interesses e demandas de grupos vulneráveis afetados pela 
usina. Assim, o embate e a confrontação em relação ao Estado, típicos do 
ativismo inicial, perde espaço para a realização de parcerias e redes entre 
atores situados dentro e fora do Estado. Nesse cenário, alguns burocratas 
(do Ministério Público Federal, do Ibama, da Funai e da Secretaria Geral 
da Presidência da República) começaram a questionar o projeto da usina e 
a tentar influenciar as decisões de órgãos da Administração Pública Federal.

A incorporação do ativismo em torno de Belo Monte por atores esta-
tais é facilitada pelas reformas institucionais do período de redemocrati-
zação que culminaram em uma reconfiguração da legislação ambiental 
e do processo decisório de empreendimento com impactos ambientais. 
Essas legislações atuaram no sentido de fortalecer e ampliar as compe-
tências de órgãos estatais responsáveis pela defesa de interesses socio-
ambientais (PEREIRA, 2013). Destarte, em julho de 1985 foi aprovada 
a Lei nº 7.347, a Lei de Ação Civil Pública, que possibilita que interes-
ses ambientais, do consumidor e difusos sejam defendidos legalmente. 
Tal lei aumentou consideravelmente os poderes do Ministério Público de 
intervir no processo decisório de empreendimentos com impactos ambien-
tais, ao mesmo tempo em que facilitou o encaminhamento de demandas 
da sociedade civil para a esfera política (COSTA, 2010). Desde então, 
o órgão tem sido considerado um advogado ambiental e negociador da 
sociedade (HOCHSTETLER; KECK, 2007; MCALLISTER, 2004, 2008). 
A Lei nº 6.938/1981 criou um sistema nacional, integrado pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), e uma política nacional para o meio 
ambiente. Foi introduzida também a necessidade de licenças ambientais e 
de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) para projetos que causam alte-
rações ecossistêmicas (HOCHSTETLER; KECK, 2007; COSTA, 2010).5

Paralelamente à reforma legislativa, ocorreu uma reestruturação dos 
órgãos com competências na área ambiental. Essa reforma foi impulsio-
nada, no governo Sarney, por pressões internacionais, pelas críticas aos 

5 Outras legislações que fortalecem e ampliam as competências de órgãos que atuam na 
área socioambiental são a Resolução do Conama n. 9/1987; o artigo 231 da Constituição 
Federal de 1988; e a Lei nº 7804 de 1989.
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projetos desenvolvimentistas e pelo comprometimento do governo com a 
redução do desmatamento na Amazônia. Assim, no ano de 1989, foi criado 
o Ibama com status de agência ambiental líder e com a função de coordenar 
e harmonizar as atividades relacionadas à proteção ambiental, anteriormente 
fragmentadas em diversos órgãos. Grande parte das novas normativas, que 
previam um processo decisório mais rigoroso para a aprovação de projetos 
com impactos ambientais, seria encabeçada pelo Ibama – como a análise de 
EIAs e a aprovação de licenças ambientais. Formalmente, o órgão repre-
sentava um papel central no processo decisório de grandes empreendimen-
tos, reportando-se diretamente à Presidência da República e englobando 
a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Conama (HOCHSTETLER; 
KECK, 2007). Em 1992, com a criação do Ministério do Meio Ambiente, 
o Ibama passou a ser uma autarquia subordinada ao novo ministério.

Essas reformas representaram o gatilho inicial que possibilitou que 
alguns burocratas passassem a defender um projeto político alternativo para a 
região amazônica, permitindo que certos atores localizados dentro do Estado 
questionassem uma política oficial a fim de defender interesses socioam-
bientais e os direitos de populações vulneráveis. Desse modo, na fase de 
licenciamento, alguns analistas ambientais passaram a atuar constantemente 
no processo decisório da usina com o objetivo de defender o interesse de 
grupos minoritários e de diminuir ou reverter os impactos da usina nessas 
populações (PEREIRA, 2014). Essa militância ocorreu de forma sobreposta 
às mobilizações de diversas organizações da sociedade civil local e nacional. 
Em alguns momentos, é possível perceber uma articulação e certa influência 
do movimento social na atuação dos analistas ambientais como, por exemplo, 
o valor dado às manifestações de organizações da sociedade civil em audiên-
cias públicas no momento de elaboração de algumas condicionantes da LP; ou 
os impactos dos alertas da comunidade local sobre o TVR e as consequências 
sociais da usina na elaboração do Termo de Referência. Esse ativismo foi ins-
trumentalizado, principalmente, a partir da elaboração de pareceres e de notas 
técnicas que ressaltavam os impactos socioambientais da usina e a impossi-
bilidade de atestar sua viabilidade. Entretanto, esse ativismo foi assimétrico 
e concentrado nas etapas iniciais do licenciamento ambiental. A aplicação 
dos debates sobre autonomia e discricionariedade será utilizada, na próxima 
seção, para analisar essas características da mobilização institucional.
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4. A atuação do Ibama: autonomia, parcerias e coordenação 
governamental

A atuação do Ibama na construção da usina de Belo Monte teve início 
em 20 de março de 2006, quando a Eletrobras solicitou a abertura do processo 
de licenciamento ambiental da hidrelétrica junto ao órgão. Assim, a agência 
foi responsável pela análise e concessão da licença ambiental prévia, em 
2010; de instalação, em 2011; e de operação, em 2016. Mais especificamente, 
dentro do Ibama, a Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic) possui a 
competência de analisar os pedidos de licença e, no caso de hidrelétricas, 
a Coordenação de Energia Hidrelétrica e Transposição (Cohid) possui a 
atribuição de licenciar esses projetos, no âmbito da Dilic. 

O licenciamento de Belo Monte se revelou um grande desafio para o 
Ibama por causa do grande volume de trabalho, dos prazos curtos, tendo em 
vista a complexidade do empreendimento, e, principalmente, das pressões 
sofridas pelo órgão advindas da sociedade civil e do governo. De acordo 
com um analista entrevistado, Belo Monte “é uma obra de interesse do 
Estado e de não interesse de vários outros grupos. Então tem pressão de 
todos os lados” (Brasília, 04/06/2014).6 O órgão sofreu pressões do governo 
para emitir licenças ambientais de forma rápida, o que consiste em uma 
tarefa difícil em se tratando de empreendimentos de grande complexidade. 
Por parte da sociedade, grupos sociais tendem a interpretar que o poder de 
decidir pela implementação do empreendimento se concentra no Ibama, 
demandando ações da autarquia ambiental. Essa situação acabou estimu-
lando o surgimento de um forte ativismo dentro do Ibama, principalmente 
a partir de 2009, antes da emissão da licença prévia (LP). Esse ativismo 
foi motivado, especialmente, por duas questões: i) as fortes pressões do 
governo, representado especialmente pelas ações da Casa Civil da Presi-
dência da República, e da Norte Energia, consórcio que possuía a conces-
são para implantação e operação da usina, que impediram que a agência 
elaborasse um entendimento aprofundado sobre os reais impactos da usina 
e sua viabilidade ambiental; ii) a constatação de que os impactos sociais da 

6 Entrevista realizada no âmbito da pesquisa de doutorado de Pereira (2014).
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usina seriam extremamente graves, especialmente em uma região carente 
de serviços e equipamentos sociais básicos.

Como será detalhado nas seções seguintes, esse ativismo foi possibi-
litado pela discricionariedade dos analistas da Dilic, permitindo que esses 
atores reinterpretassem regras e ampliassem suas competências, atuando 
em intensa parceria com a sociedade civil e com outros atores governa-
mentais. Não obstante, as iniciativas e as propostas que surgiram a partir 
desse ativismo foram limitadas por causa da baixa autonomia desses atores.

4.1 A discricionariedade como condição do ativismo 

A discricionariedade dos analistas ambientas é proveniente, em grande 
medida, das características das normativas que regulam o setor ambiental. 
Nesse sentido, a falta de regulamentação e de definição de “viabilidade 
ambiental” permitiu que os burocratas do Ibama responsáveis pelo projeto 
de Belo Monte atuassem além das questões ambientais, incluindo também 
ações com o objetivo de mitigar ou impedir impactos sociais. Além disso, 
a pouca precisão dessas normativas ambientais possibilitou que analistas 
assumissem o papel de coordenadores de múltiplos atores – sociais e estatais 
– em torno da defesa de melhoria das condições sociais da região do Xingu. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 184 de 20087 do Ibama, 
a autarquia ambiental atua dentro do processo de licenciamento: de um 
lado, como órgão responsável pela análise da viabilidade ambiental do 
empreendimento e, de outro, como agente condutor e coordenador de um 
processo que abarca diversos órgãos estatais, cada qual com sua compe-
tência. Ademais, a articulação do Ibama com vários órgãos estatais aparece 
como uma previsão do modelo de licenciamento ambiental regulamentado 
pela resolução nº 237 de 1997 do Conama. Nesse sentido, o artigo IV dessa 
resolução determina que: 

7 Esta instrução organiza os procedimentos de licenciamento ambiental federal a partir da 
consolidação das normativas ambientais existentes.
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O Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo 
após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos 
ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a 
atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, 
o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos 
no procedimento de licenciamento. (BRASIL, 1997).

A Instrução Normativa nº 184 de 2008 prevê os momentos em que 
os “órgãos intervenientes” no processo de licenciamento devem atuar: 
no âmbito das discussões do Termo de Referência,8 do Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) e antes da emissão 
da licença de instalação (LI). Entretanto, essas normativas não regulamen-
tam como a coordenação entre Ibama e agências estatais deve ocorrer na 
prática no licenciamento ambiental. Assim, não são estabelecidos quais 
órgãos devem ser consultados nem o formato dessa interação, o que con-
fere certa liberdade para os analistas ambientais definirem esses aspectos. 
De acordo com os entrevistados, no caso específico de BM, os analistas 
ambientais fizeram um esforço atípico para incluir um número variado de 
órgãos estatais, criando múltiplos momentos de diálogo. Com isso, órgãos 
que antes nunca haviam interagido no licenciamento ambiental tiveram 
participação garantida, a exemplo da inclusão do Ministério das Cidades 
para contribuir com a discussão sobre o reassentamento urbano. 

Assim que o licenciamento foi iniciado, os analistas do Ibama con-
vidaram várias agências estatais – como a Fundação Nacional do Índio 
(Funai), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
e a Agência Nacional de Águas (ANA) – para a realização de vistorias na 
região de implementação do empreendimento e para participar de reuniões 
públicas com a comunidade a fim de colher subsídios para a elaboração do 
Termo de Referência. O envolvimento dessa grande diversidade de atores 
foi crucial para que a equipe técnica começasse a entender os principais 
impactos da obra como, por exemplo, o efeito da usina na população de 

8 O TR é um documento que deve nortear a elaboração dos estudos ambientais de respon-
sabilidade do empreendedor.
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peixes e os impactos no trecho de vazão reduzida (TVR). O TR estabeleceu 
diretrizes importantes que, inclusive, fizeram com que o empreendedor 
realizasse uma alteração importante no projeto de viabilidade de 2002, 
relacionada às vazões do TVR.

A interação entre diversos órgãos estatais foi intensificada mais uma 
vez no momento de análise do EIA-Rima, a partir de 2009, quando o Ibama 
solicitou a contribuição de várias instituições para que os estudos ambien-
tais fossem abordados a partir de diversos pontos de vista relacionados com 
as competências desses órgãos. Dessa forma, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação e Biodiversidade (ICMBio) deveria contribuir com a aná-
lise do EIA-Rima a partir de um olhar sobre as unidades de conservação; 
o Iphan deveria dar atenção ao patrimônio arqueológico; a Funai estuda-
ria os documentos enfatizando os impactos em comunidades indígenas; a 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde daria enfoque 
à relação entre a construção da hidrelétrica e a proliferação de vetores da 
malária. Já nesse momento, há uma articulação com burocratas da ANA, 
que enviaram sugestões sobre as vazões a serem mantidas no TVR. 

No final de 2009, alguns meses antes da emissão da LP, uma grande 
variedade de órgãos estatais emitiu pareceres ao Ibama, apontando a viabi-
lidade do empreendimento em relação às suas áreas de competência, mas 
estabelecendo condicionantes e recomendações que deveriam ser obser-
vadas pelo empreendedor. Essas condicionantes foram incluídas pelos 
analistas do Ibama nas condicionantes da LP.

De acordo com analistas ambientais entrevistados, ainda no período 
anterior à concessão da LP, a análise do EIA já deixara claro que a fragili-
dade social da região se mostrava como um impasse para a aprovação da 
LP. Exemplo disso é a situação precária da educação: alguns municípios 
afetados pela obra possuíam média de escolaridade de apenas dois anos, o 
que implicava em enormes dificuldades para capacitar e aproveitar a mão 
de obra local nos trabalhos ofertados na construção da usina. Segundo os 
entrevistados, essa situação criou um desconforto entre os analistas por-
que a falta de estrutura na região se revelava um grave problema, mas não 
poderia ser alegada como motivo para negação da LP:
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As nossas preocupações, se você olhar as conclusões dos 
pareceres técnicos da equipe, vai falar sempre dessa com-
plexidade de tratar apenas nossa parte. Porque, de fato, 
a gente não pode extrapolar a nossa competência, que é 
atestar a viabilidade do empreendimento. E eu não posso 
dizer que o empreendimento é inviável porque a prefei-
tura não tem condições de arcar com médico no hospital. 
Não cabe a gente chegar a esse ponto. Mas neste caso é tão 
extremo... o impacto maior da área de socioeconomia que 
seria o afluxo populacional tão grande em uma região tão 
carente de segurança, educação, alimentação, habitação. 
(Brasília, 09/05/2014).

Nesse contexto, seria extremamente difícil para o empreendedor pre-
parar a região para receber uma obra do porte de BM sem a ajuda do 
governo federal. De acordo com os entrevistados, uma das estratégias dos 
analistas do Ibama foi adotar uma postura política a fim de defender, dentro 
do governo federal – mais especificamente, junto ao Ministério do Meio 
Ambiente e a Casa Civil, que realizava a gestão dos projetos do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) –, a retomada e o aceleramento 
da implementação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 
do Xingu (PDRS-X). Os debates iniciais sobre o plano remontam aos anos 
de 2003 e 2004, no início da gestão do ex-presidente Lula. Entretanto, em 
2009, a mobilização em torno do plano começava a perder força. De acordo 
com um entrevistado da Casa Civil (Brasília, 14/05/2014), os debates ini-
ciais em relação ao plano elencavam como eixo condutor o objetivo de 
produzir desenvolvimento regional a partir da implementação de projetos 
sociais e ambientalmente sustentáveis, paralelamente à instalação da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte.

No período que antecede a aprovação da LP, diversos pareceres (como 
o Parecer nº 06/2010, de 26 de janeiro de 2010) dos analistas do Ibama 
ressaltavam a importância da implementação do PDRS- X, reforçando 
os esforços do setor elétrico e da Casa Civil para concretizar o plano. 
Como resultado, nessa mesma época, a Casa Civil e o setor elétrico ini-
ciaram as primeiras ações para efetivamente implementar o plano, como 
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a criação do Grupo de Trabalho Intergovernamental que tinha a missão de 
finalizar o projeto do PDRS-X. 

Outra estratégia dos analistas do Ibama para enfrentar os possíveis 
impactos sociais da usina foi o estabelecimento de condicionantes deno-
minadas “ações antecipatórias” (condicionantes de número 2.10 e 2.11 
da LP), que previam medidas ligadas à infraestrutura e que deveriam ser 
implementadas pelo empreendedor antes do início das obras com o intuito 
de preparar a região para receber BM. Nesse mesmo contexto, foi inse-
rida uma condicionante na LP relacionada ao TVR, resultado do trabalho 
conjunto entre analistas do Ibama e da ANA. Em decorrência disso, foi 
determinado que, nos primeiros anos de operação da usina, seria utilizado 
um hidrograma conservador.

Os meses anteriores à emissão da licença de instalação (LI) repetem 
o mesmo movimento ocorrido no período anterior a LP: uma intensa con-
sulta e manifestação de órgãos variados quanto à emissão da nova licença. 
Como exemplo, em novembro de 2010, o Departamento de Produção 
Mineral do Ministério do Meio Ambiente declarou não haver óbices para a 
continuidade do licenciamento ambiental, mas exigiu a elaboração de um 
“programa de salvamento do patrimônio paleontológico” para ser executado 
durante a construção da usina. No mesmo período, o ICMBio encaminhou 
informações para o Ibama que tratavam da indicação de uma área para a cria-
ção de uma Unidade de Conservação. Em janeiro de 2011, o Iphan elencou 
uma série de condicionantes para a emissão da LI. No mesmo mês, a Funai 
afirmou não haver empecilhos para a emissão da licença de instalação das 
obras iniciais de BM, desde que as condicionantes tivessem sido garantidas.

Os analistas do Ibama também assumiram um papel de forte articulação 
e de “negociador” com atores da sociedade civil, extrapolando a previsão 
da legislação ambiental brasileira de que a interação, no âmbito do licencia-
mento ambiental, ocorreria via audiências públicas organizadas pela agência 
ambiental. Dessa forma, uma das primeiras ações do órgão ambiental após o 
início do licenciamento foi convidar a sociedade civil para reuniões públicas 
com o objetivo de informar a população sobre o licenciamento de BM e de 
colher subsídios para a elaboração do Termo de Referência.

A interação formal com a sociedade civil no processo decisório de 
BM ocorreu por meio de audiências públicas em novembro de 2009. 
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Essas audiências aconteceram no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental, tendo o objetivo de apresentar e discutir o EIA-Rima do projeto 
de Belo Monte, como previsto pela resolução nº 9/87 do Conama. Todavia, 
a equipe do Ibama não conseguiu finalizar a análise das sugestões e críticas 
provenientes das audiências, já que um memorando do presidente do Ibama 
solicitou que os técnicos interrompessem as análises referentes à LP devido 
aos prazos para a aprovação da licença. Assim, não houve nenhum tipo de 
sistematização do debate e das questões colocadas durante as audiências. 
Soma-se a isso a declaração dos técnicos do Ibama, expressas no Parecer 
Técnico nº 114/2009, de que, devido aos prazos estipulados pela Presidên-
cia, os técnicos não haviam analisado “com profundidade” as contribuições 
das audiências públicas para a emissão da LP.

Analistas ambientais entrevistados revelam que, apesar disso, muitas 
questões levantadas foram incorporadas pela equipe técnica do Ibama. 
Por exemplo, a necessidade de qualificar a mão de obra para ser aproveitada 
na construção da usina foi algo que surgiu nas audiências e se transformou 
em uma das condicionantes da LP. 

Os técnicos do Ibama também afirmam que a preocupação do órgão 
com a falta de infraestrutura na região do Xingu para receber BM surgiu, em 
parte, a partir de demandas expressas pela sociedade nas audiências públi-
cas. A Nota Executiva nº 001/2010 da Cohid/Cgene/Dilic/Ibama revela que:

Dentre as manifestações mais contundentes levantadas pela 
comunidade local na ocasião das audiências públicas foram 
as questões sobre a infraestrutura das cidades que receberão 
os maiores contingentes populacionais porventura da cons-
trução da UHE Belo Monte. Estas questões se basearam na 
necessidade de incremento nos sistemas de saúde, educação, 
saneamento básico, moradia e mobilidade urbana, que, con-
siderando o estágio atual de Altamira/PA, por exemplo, não 
atendem à população local [...]. A migração de trabalhadores 
e suas famílias para preenchimento das vagas abertas por 
ocasião da construção da usina tornará a cidade de Altamira 
caótica e com pouca capacidade de suporte, potencializando 
os conflitos socioeconômicos. (IBAMA, 2010a, p. 15).
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Essa demanda foi um dos fatores que levou analistas do Ibama a inclu-
írem a condicionante 2.10, em que são estabelecidas “ações antecipatórias” 
à implantação da usina, obrigando o empreendedor a investir, de acordo 
com a nota citada, em “realocação e readequação urbana com a cons-
trução de moradias adequadas, de alvenaria, com sistema de drenagem 
pluvial, esgotamento sanitário e vias pavimentadas” (IBAMA, 2010, p. 1). 
Foi estabelecido, ainda, que o empreendedor deveria financiar um sistema 
de saneamento básico que proporcionasse 100% de tratamento de água e 
de esgoto para a toda a cidade de Altamira.

Além dessas interações de caráter mais institucional entre analistas 
ambientais e grupos da sociedade civil, ocorreram encontros informais, como 
a reunião entre grupos indígenas e o Ibama, no dia 14 de setembro de 2009, na 
Casa do Índio, em Altamira. Ademais, durante a primeira etapa do processo 
de licenciamento ambiental, foi bastante comum a visita e a realização de 
reuniões entre atores centrais na mobilização contra e a favor da usina – como 
o Fort Xingu e o Instituto Socioambiental (ISA) – e técnicos do Ibama.

Apesar da falta de sistematização e de formalização das diversas 
demandas e contribuições resultantes das interações constantes com a 
sociedade civil, a Nota Técnica nº 7 GAB/PRESI/Ibama, do dia 27 de 
novembro de 2009, avalia o conteúdo dos principais documentos gerados 
pela sociedade civil com potencial de indicação de políticas públicas e 
condicionantes de licença ambiental. O objetivo era prover a Dilic com 
elementos adicionais para a análise final das condicionantes necessárias 
à emissão da LP. Foram analisadas, principalmente, as contribuições do 
Painel de Especialistas – entregues aos analistas do Ibama na ocasião das 
audiências públicas – e o Requerimento dos Movimentos Sociais do Xingu 
e da Transamazônica.

Como resultado, algumas demandas e contribuições foram classificadas 
como condicionantes potenciais para serem incluídas na LP. Por exemplo, 
a adoção do hidrograma ecológico, os programas de controle físico do 
regime migratório da fauna e flora aquáticas, as ações de controle físico 
do regime migratório de espécies exóticas, os projetos de capacitação e de 
regularização para a atividade extrativista de peixes ornamentais na área 
de influência direta do projeto, entre outras.
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4.2 A baixa autonomia como elemento limitador do ativismo

A atuação dos analistas do Ibama no processo de Belo Monte é marcada 
por baixos níveis de autonomia, o que é explicitado pela incapacidade desses 
burocratas de influenciar questões centrais do processo decisório e de imple-
mentação da usina. Essa incapacidade é acompanhada pela constante interfe-
rência política nas decisões e atividades dos analistas ambientais. Assim, no 
contexto de análise da LP, em janeiro de 2010, foi realizada uma reunião 
entre Ibama, Eletrobras e Casa Civil, em que foram acordados prazos para 
a finalização da análise ambiental a fim de conceder a LP. Como resultado, 
os técnicos da Dilic criaram, no mesmo dia, um grupo de trabalho executivo 
composto por seis servidores a fim de realizar uma análise conclusiva, até 
o dia 18 de janeiro, de todos os documentos complementares enviados pela 
Eletrobras para embasar a licença ambiental, como o relatório complementar 
referente ao hidrograma ecológico e a qualidade da água.

Um dos desdobramentos da atuação desse grupo foi a publicação pela 
Dilic do Parecer nº 06 de 2010, no dia 26 de janeiro de 2010, cujo objetivo 
era analisar a viabilidade da usina. Os técnicos concluíram que os estudos 
ambientais estavam completos, mas apontaram algumas deficiências no 
projeto da usina, como a existência de contradições sobre a entrega de 
energia produzida por Belo Monte ao Sistema Interligado Nacional. Já no 
dia 28 de janeiro de 2010, o Despacho nº 05/2010 da Cohid aponta pendên-
cias para a emissão da LP. Soma-se a isso a Nota técnica nº 04/2010, que 
afirma não haver elementos suficientes para atestar a viabilidade ambiental 
do empreendimento até que sejam equacionadas as pendências apontadas 
no Parecer nº 6 de 2010.

Apesar de esses pareceres indicarem um posicionamento dos técnicos do 
Ibama de que ainda não era possível emitir uma licença prévia, esta foi conce-
dida pouco tempo depois, no dia primeiro de fevereiro de 2010. A licença foi 
emitida com validade de 2 anos e foi submetida ao cumprimento das condi-
cionantes estabelecidas, totalizando 6 condicionantes gerais e 40 específicas.

Entrevistas realizadas com analistas ambientais envolvidos no pro-
cesso de licenciamento de BM confirmam que houve um descompasso 
entre as análises dos técnicos da Dilic e a decisão pela emissão da LP 
naquele momento:
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Se você observar os pareceres, a equipe técnica não indi-
cou, não foi favorável nem quanto a LP nem quanto a LI. 
E acabou... não sei se foi uma divergência, teve um enten-
dimento técnico e nas instâncias superiores se fez outro 
entendimento, também técnico. São visões técnicas dife-
rentes da maneira de conduzir o processo. Mas os pareceres 
técnicos da equipe, eles não indicavam [a aprovação da 
LP]. (Brasília, 04/06/2014).

A concessão da licença, nesse contexto, só foi possível porque a deci-
são final não é dos técnicos da Dilic. Segundo os entrevistados, antes da 
emissão da LP, havia um clima tenso entre os técnicos do Ibama pois, 
de um lado, era preciso analisar uma imensidão de documentos e vários 
impactos que a obra causaria; de outro, havia muita pressão dentro do 
Ibama para que a análise fosse concluída rapidamente. Pouco tempo antes 
da aprovação da LP foi publicado um memorando do presidente do Ibama 
solicitando que o processo de BM fosse fechado da maneira como se encon-
trava naquele momento. Posteriormente, os pareceres dos técnicos foram 
enviados para a diretoria da Dilic, que elaborou o Relatório do Processo 
Ambiental (RPL), encaminhado, em seguida, para a Comissão de Apro-
vação de Licenciamento, que possuía a competência de dar a decisão final 
sobre licenciamentos. Essa comissão é formada pelo presidente do Ibama 
e por várias diretorias do órgão.

A estratégia dos analistas da Dilic, diante desse cenário, foi o esta-
belecimento de condicionantes rigorosas que aumentassem a garantia da 
qualidade social e ambiental do projeto. Exemplo disso é a condicionante 
2.1, que, diante da incerteza sobre qual seria a vazão ideal para o TVR, 
estabeleceu que o empreendedor deveria testar um hidrograma conserva-
dor nos primeiros anos de operação da usina e que, apenas depois desse 
período, seria escolhido o modelo de vazão para o trecho. 

A emissão da Licença de Instalação também se insere em um con-
texto bastante polêmico. No período entre a concessão da LP e da LI, 
houve intensa fiscalização, e análise, do cumprimento das condicionantes 
estabelecidas pela LP, que deveriam ser concluídas como requisito para a 
aprovação da LI. Esse monitoramento foi coordenado pelo Ibama e contou 
com a atuação de órgãos estatais variados. Em agosto de 2010, por exemplo, 
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a Funai enviou um ofício (nº 557/2010) para o Ibama sobre o andamento 
das condicionantes indígenas, concluindo que:

Diante do exposto, informamos que a Funai considera que 
as condicionantes não têm sido cumpridas de maneira satis-
fatória até o presente momento, comprometendo sua total 
execução quando da solicitação da próxima licença prevista 
no licenciamento ambiental, impedindo assim qualquer 
manifestação favorável da Funai em relação à continuidade 
do empreendimento. (FUNAI, 2010, fl. 2).

A partir de meados de 2010, os analistas da Dilic começaram a cobrar 
do empreendedor o cumprimento da condicionante nº 2.10, estabelecida na 
LP, que previa a realização de ações antecipatórias de infraestrutura antes do 
início da implementação da usina. Conforme o acordado na LP, o ganhador 
do leilão de outorga deveria apresentar, em até 30 dias após a definição do 
concessionário de geração, a estratégia para garantir que toda infraestrutura 
prévia necessária fosse efetivamente implantada. Entretanto, até o dia 15 de 
junho, quase dois meses após a realização do leilão, nenhuma medida por 
parte do vencedor – a Norte Energia – havia sido tomada.

Uma reunião, ocorrida no dia 31 de agosto de 2010, com a presença 
da Eletronorte, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), da 
Eletrobras, do Ibama, da Leme Engenharia e da Norte Energia reforça o 
argumento de que o período entre LP e LI foi marcado pela grande preo-
cupação dos analistas ambientais com o cumprimento das condicionantes. 
Por um lado, os técnicos do Ibama afirmavam que as condicionantes esta-
vam longe de serem atendidas, além de enfatizarem que as ações anteci-
patórias deveriam ser finalizadas antes do início das obras. Por outro lado, 
a Norte Energia e a Eletrobras ressaltavam que a construção do canteiro 
de obras deveria ser iniciada ainda em 2010, no período de seca da região 
(que se estende até novembro).

Diante do não cumprimento de diversas condicionantes estabelecidas 
na LP, a solução encontrada pelo empreendedor foi solicitar a LI apenas para 
as instalações iniciais do empreendimento, que corresponde à infraestrutura 
logística para subsidiar a construção da hidrelétrica (como o canteiro de obras, 
o alojamento, o acesso rodoviário etc.). Entrevistados do Ibama revelaram 
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que o empreendedor utilizou o argumento em defesa de uma LI parcial a 
partir da necessidade de cumprir o cronograma estabelecido pela Aneel. 

Entretanto, os técnicos do Ibama julgaram inviável a emissão da 
licença de instalação parcial naquele momento porque, como explicitado 
no Parecer nº 88/2010, as ações antecipatórias não tinham sido concluídas:

Para o atendimento desta ação antecipatória, o empreende-
dor deverá, pelo menos antes da emissão da LI das Instala-
ções Iniciais, iniciar a implantação de saneamento em Belo 
Monte e em Belo Monte do Pontal e, concomitantemente às 
obras do empreendimento, iniciar as obras de saneamento 
em Altamira e em Vitória do Xingu. Destaca-se que as 
obras de saneamento básico incluem o tratamento de água 
para abastecimento, rede de distribuição de água tratada, 
coleta e tratamento de esgotos, drenagem urbana, coleta e 
disposição de resíduos urbanos. (IBAMA, 2010b, fls. 6-7).

Os técnicos do Ibama ressaltavam outras ações antecipatórias impor-
tantes que ainda não haviam sido iniciadas, como o Programa de Incentivo 
à Capacitação Profissional e o Programa de Orientação e Monitoramento da 
População Migrante. Em relação às 40 condicionantes específicas estabele-
cidas na LP, apenas 23 foram consideradas como necessárias para a emissão 
da primeira licença de instalação. Dessas, 21 ainda não tinham sido atendidas 
na data de elaboração do parecer, no dia cinco de outubro de 2010. 

Em complementação ao Parecer nº 88/2010, foi publicado o Parecer 
nº 95/2010, em 20 de outubro de 2010. O novo documento continha uma 
análise do atendimento às condicionantes da LP e da solicitação da LI para 
as instalações iniciais do empreendimento de Belo Monte. Nesse momento, 
ainda restavam 12 condicionantes não atendidas pelo empreendedor, 
levando os técnicos do Ibama a afirmarem, mais uma vez, que: “em que 
pesem os avanços realizados, restam condicionantes e ações antecipatórias, 
necessárias à preparação da região, cujo não atendimento compromete o 
início da implantação das instalações iniciais. Desta forma, não é recomen-
dada a emissão da LI” (IBAMA, 2010c, fl. 22).

Em 4 de janeiro de 2011, a Norte Energia enviou um documento ao pre-
sidente do Ibama em que é realizada uma clara pressão pela aprovação da LI:
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Ressalta-se que, pelas características estratégicas e priori-
tárias da UHE Belo Monte para manter o equilíbrio entre a 
oferta e a demanda de energia elétrica no país, a manuten-
ção do cronograma das obras do empreendimento e cum-
primento de prazos e acordos estabelecidos no contrato 
de concessão são imperativos, sob pena de graves riscos 
ao empreendedor e cumulativamente a sociedade. Assim, 
solicito a atenção de vossa Excelência, para que a emissão 
da Licença de Instalação do empreendimento venha ocorrer 
até 15 de fevereiro de 2011, permitindo a mobilização no 
mês de março para início efetivo das obras em abril deste 
ano. (NORTE ENERGIA, 2011, fl. 3.768).

Às vésperas da emissão da primeira LI, os analistas do Ibama publi-
caram, no dia 21 de janeiro de 2011, a Nota técnica nº 08/2011. Dessa vez, 
foi constatado que uma condicionante não havia sido atendida e 12 con-
dicionantes se enquadravam na categoria “parcialmente atendida” ou “em 
atendimento”. Algumas condicionantes parcialmente atendidas podem ser 
classificadas como de extrema importância, como é o caso da condicionante 
nº 2.6, que se referia à elaboração do Plano Básico Ambiental, contendo 
detalhamento dos planos, programas e projetos socioambientais previstos 
no EIA e suas complementações. Outros exemplos são as ações nas áreas 
de saúde, educação e saneamento.

O próximo passo foi o encaminhamento de todos esses pareceres e 
notas técnicas dos analistas ambientais da Dilic, além do Relatório do Pro-
cesso de Licenciamento (RPL, produzido pela Dilic), para a Comissão de 
Avaliação de Licenciamento Ambiental, que deveria decidir sobre a emissão 
da LI. Apesar de várias condicionantes ainda não terem sido plenamente 
atendidas e das exigências contidas no próprio RPL da realização de vários 
ajustes no PBA, a primeira licença de instalação foi aprovada no dia 24 de 
janeiro de 2011. A licença de instalação para o restante da obra ocorreu no 
dia primeiro de junho de 2011.
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5. Considerações finais

A incorporação do ativismo em torno do projeto da usina de Belo 
Monte pelos analistas ambientais do Ibama foi condicionada pela discri-
cionariedade e autonomia desses burocratas. Assim, a discricionariedade 
viabilizou o engajamento com outros atores e a mobilização de ideias, 
funcionando como um instrumento para que analistas reinterpretassem e 
ampliassem suas competências e atribuições no âmbito do licenciamento 
ambiental. Nesse contexto, os analistas assumiram uma posição política 
de articulação entre atores estatais e da sociedade civil. Essa interação, por 
sua vez, embasou e alimentou ações de mobilização variadas: forneceu 
informações para que os técnicos do Ibama defendessem a inclusão de 
condicionantes não apenas ambientais, mas também sociais, fortaleceu o 
projeto de retomada do PDRS-X e conferiu suporte para que os analistas 
ambientais questionassem, por meio de pareceres, a viabilidade da usina.

Essas mobilizações foram concentradas, especialmente, no contexto de 
aprovação da LP e da LI, alcançando principalmente ações de natureza interna 
à Dilic. Dessa forma, no âmbito da diretoria, os analistas tiveram liberdade 
para elaborar e publicar pareceres que questionavam a viabilidade da usina 
e que denunciavam suas consequências sociais. Também tiveram liberdade 
para elaborar condicionantes de caráter social, a exemplo das ações anteci-
patórias. Do mesmo modo, esses burocratas gozaram de discricionariedade 
para reformular sua lógica de trabalho, atuando como articuladores políticos 
em torno da defesa de um projeto de contenção dos impactos sociais da usina. 

O ativismo desses analistas, entretanto, foi incapaz de alcançar e de 
influenciar de forma significativa os tomadores de decisão localizados 
fora da diretoria. Mesmo dentro da estrutura do Ibama, as manifestações 
e pareceres dos analistas não condicionaram as decisões da Comissão de 
Aprovação de Licenciamento. Nesse cenário, as ações antecipatórias foram 
implementadas com severos atrasos, inviabilizando em grande medida sua 
efetividade de preparar a região para receber a obra. Convém lembrar que 
as declarações e análises dos analistas da Dilic atestando a inviabilidade 
da LP e da LI foram desconsideradas. 

Essa baixa autonomia dos analistas ambientais em um contexto de 
intensa discricionariedade é convergente com as análises de Abers e Santiago 
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(2017) e reforça os achados das autoras de que estudos sobre autonomia 
devem considerar não apenas as características individuas dos atores, mas 
também as contingências da política pública. No caso de Belo Monte, essas 
restrições institucionais foram marcadas por forte interferência política no 
Ibama, o que inviabilizou o poder dos analistas da Dilic de influenciarem os 
tomadores de decisão de instâncias superiores. Assim, a combinação de forte 
discricionariedade com baixa autonomia produziu um ativismo concentrado e 
assimétrico, alcançando apenas as fases iniciais do processo de licenciamento 
ambiental e se limitando, principalmente, às ações da Dilic.

O estudo apresentado neste capítulo evidencia que as características 
do ambiente institucional das políticas públicas fornecem constrangimen-
tos e também recursos para a ação política. No caso de Belo Monte, a 
discricionariedade representou uma condição de liberdade negativa que 
possibilitou a realização de ações criativas e contestatórias. Por outro lado, 
o contexto político – marcado pela agenda desenvolvimentista, por con-
flitos entre atores em torno da usina e pela fragilidade da Dilic no âmbito 
do Ibama e da Administração Pública – culminou em baixa autonomia, 
limitando os recursos que burocratas puderam acionar para concretizar 
seus projetos políticos. Por fim, o caso de Belo Monte revela a necessidade 
de diferenciar os conceitos de autonomia e discricionariedade para que se 
possa compreender a ação de burocratas (e seus resultados) que engajam 
em ativismo institucional.
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Capítulo 6

Ativismo e construção 
de signifi cado:  a política 
de AIDS do governo 
federal1

Mariana Gomes Cartaxo

1. Introdução

Os estudos sobre o Estado estão geralmente voltados para a compreensão 
dos fenômenos institucionais em seu nível sistêmico, ao direcionar o olhar 
para a estrutura e para os seus arranjos macro. A dimensão subjetiva dos ato-
res que ocupam as instituições do governo ainda é um território analítico em 
processo de exploração. A literatura sobre interacionismo simbólico propõe 
uma expansão da análise da ação social para abarcar a construção de signi-
fi cados e a interação como processos constituintes das instituições humanas 
(HALLET; VENTRESCA, 2006). Isso implica em observar regras, normas 

1 Este capítulo é uma versão retrabalhada de algumas das discussões levantadas em minha
dissertação. Para discussões mais aprofundadas de outros temas, ver Cartaxo (2018).
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e processos que guiam as instituições com as pessoas que as aplicam e que 
também constroem significados sobre o lugar que ocupam.

No Brasil, a consolidação de um Estado heterogêneo (ABERS; 
SERAFIM; TATAGIBA, 2014) trouxe à tona uma dinâmica peculiar de 
construção institucional. No âmbito federal, a integração de burocratas no 
Estado acabou por incorporar uma série de atores provenientes de movi-
mentos sociais nos quadros do funcionalismo público. Para além disso, o 
processo de concepção das políticas públicas na virada do século foi motivado 
pela mobilização de diversos grupos sociais, que depois de um longo perí-
odo ditatorial passaram a ter espaço para suas demandas (MISCHE, 1997; 
MENICUCCI, 2007). Dessa forma, o contexto histórico local é extremamente 
significativo para se compreender as instituições e políticas públicas no país. 

A política federal de AIDS é um dos exemplos de políticas que surgi-
ram na onda de democratização do Brasil e que tiveram, em sua construção, 
a presença de diversos atores de movimentos sociais. Desde o início, o 
desconhecimento sobre a doença e a presença de figuras como o ativista 
Betinho deram uma carga emocional e simbólica muito forte para a urgência 
da resposta nacional ao vírus. O processo de incorporação desse problema 
de saúde pública ao Sistema Único de Saúde (SUS), contando com ajuda 
internacional e com a participação de ativistas na gestão (RICH, 2013), 
criou uma política altamente especializada e com uma estrutura forte e 
independente. Nos dias de hoje, o avanço técnico e científico ajudou a 
“normalizar” o problema na sociedade, mas não foi suficiente para lidar 
com esse grande desafio que afeta, segundo levantamento de 2017, 882 
mil brasileiros (SVS/DIAHV/BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2017). 
Lidar com os resquícios de um passado nebuloso e enfrentar o futuro é o 
que movimenta a construção da resposta de vários dos atores alocados em 
instituições estatais. Nesse processo, muitos significados são criados sobre 
o papel da instituição em atender demandas contemporâneas. 

A resposta do Estado brasileiro à AIDS é construída em sua maioria 
por gestores técnicos e pela diretoria do atual Departamento de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais (Diahv). São esses 
burocratas os responsáveis por criar as diretrizes da política pública no 
âmbito federal e trabalhar na coordenação dos recursos para os estados e 
municípios. Por estarem em contato direto com movimentos sociais, os 
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gestores muitas vezes são os responsáveis por traduzir os interesses da 
sociedade civil em aplicações concretas. Ao atuar nessa ponte, esses indi-
víduos precisam encontrar formas de aplicar a agenda dentro da estrutura 
administrativa do Ministério da Saúde.

Levando isso em conta, este capítulo pretende lançar luz sobre certas 
lacunas no funcionamento do Estado por meio do burocrata na política de 
AIDS e de suas interpretações sobre o papel da instituição. Partimos do 
pressuposto de que instituições são habitadas (HALLETT; VENTRESCA, 
2006) e que, para compreendê-las, é preciso adentrar o mundo dos atores 
e captar suas impressões sobre os fenômenos institucionais. Dessa forma, 
voltamos nosso olhar para os gestores da política de AIDS e procuramos 
compreender como a origem ativista do órgão expressa e molda as narra-
tivas empregadas por essas pessoas. 

Com base em 21 entrevistas e na análise de documentos históricos, 
observamos os conceitos mobilizados pelos atores ao longo dos anos da 
política pública. A história ajudou a fundar uma narrativa interna de auto-
nomia e independência organizacional em relação a outros quadros do 
Ministério da Saúde. Ao examinar as percepções subjetivas em momentos 
de transformação política, percebemos que, para esses atores, a mobilização 
dentro do Estado é construída principalmente por meio da socialização dos 
funcionários e por influência do histórico do departamento. 

Partimos de uma mudança organizacional importante – a transformação 
do programa em departamento em 2009 – para entender as interpretações 
sobre dois momentos institucionais distintos. Procuramos analisar como as 
mudanças afetaram a ordem estabelecida, fundada especialmente pela legi-
timidade informal e por redes consolidadas de autonomia administrativa. 

Considera-se que, ao estudar o ativismo como um conceito importante 
para se compreender os burocratas, a dimensão simbólica é fundamental 
para observar como as redes sociais e a interação entre os atores possibili-
taram a construção de uma narrativa ativista. Para ampliar as possibilidades 
de compreensão dessa dimensão simbólica da ação, o ativismo também 
compõe as diferentes narrativas institucionais existentes. Somando-se às 
diversas pesquisas que trabalham sobre o tema de ativismo institucional no 
Brasil (VIANA, 2017; SANTIAGO, 2017; BRANDÃO; VIANA, 2016; 
BRANDÃO; VILAÇA, 2017; OLIVEIRA, 2016; VILAÇA, 2017), este 
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capítulo pretende mobilizar a literatura sobre ação e construção de signifi-
cado para avançar a análise sobre o ativismo dentro do Estado. Dessa forma, 
espera-se ultimamente ampliar os estudos sobre os atores que participam 
da gestão governamental, abrindo a “caixa preta do Estado” (ABERS; 
SERAFIM; TATAGIBA, 2014). 

A presente pesquisa está dividida em três seções. Na primeira, apre-
sentamos uma reflexão sobre o estudo da ação e a análise das institui-
ções. Na seção seguinte, descrevemos a política de AIDS, reconstruindo 
historicamente a sua importância política e dando contexto a sua relativa 
autonomia institucional. Esclarecemos, ainda, a mudança institucional de 
programa para departamento e buscamos contextualizá-la dentro de um 
processo político mais abrangente. Na terceira seção, analisamos as inter-
pretações dos burocratas sobre essa transformação, e como ela mobilizou 
diferentes interpretações dos gestores sobre o papel do Diahv e a atuação 
da política de AIDS dentro do Ministério da Saúde. Por fim, oferecemos, 
junto às considerações finais, algumas possíveis implicações de pesquisa.

2. Instituições habitadas e a ação

A agência é um conceito fundamental para se compreender o papel do 
indivíduo em processos institucionais. Ao utilizar esse conceito, partimos 
do pressuposto de que as pessoas têm a capacidade de agir sobre o meio 
de acordo com influências internas e externas. Compreender a construção 
e a mobilização dessas concepções pessoais é um passo importante para a 
análise de fenômenos sociais. A agência surge a partir dos conhecimentos 
do ator sobre as estruturas e de sua habilidade de aplicá-los a outros con-
textos. Essa possibilidade de mobilizar recursos dentro de um esquema de 
regras é implícita à ação social (SEWELL, 1992). 

As estruturas moldam as configurações da agência por meio de mar-
cadores sociais – tais como renda, gênero, classe, etnia, entre outros – que 
possam restringir ou possibilitar a ação. Cada característica da estrutura 
proporciona aos atores um conhecimento diferente acerca dos esquemas e 
estabelece acessos distintos aos recursos, isto é, “as estruturas e as agências 
humanas que as dotam são carregadas de diferenças de poder” (SEWELL, 
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1992, p. 21, tradução nossa).2 A partir da proposta de Sewell, podemos 
entender como as formas de agir no mundo variam de acordo com as con-
dições dos indivíduos, e como estas modulam suas capacidades e práticas.

Não obstante, o indivíduo, além de estar imerso em arranjos estrutu-
rais, também está fadado a viver em sociedade. A construção de relações 
sociais é um aspecto importante para se compreender a agência humana, e 
as redes são instrumentos poderoso para a ação. Nesse sentido, Emirbayer 
e Goodwin (1994) propõem incluir no debate a abordagem relacional, por 
meio de redes sociais. Essa perspectiva analítica permite a investigação de 
dimensões que constrangem e habilitam as relações entre os atores sociais 
dentro de um sistema. Os autores defendem um maior protagonismo das 
estruturas e dos papéis sociais dos atores.

Para esses teóricos, é preciso reconhecer que a estrutura possui um 
caráter relacional e que está embasada em arranjos concretos. A autonomia 
individual não é concebida sozinha, ela se faz possível por meio de várias 
estruturas e pela formação da identidade. Essa compreensão é importante 
para enxergar o papel da identidade3 e das relações em rede na prática 
individual dos atores (EMIRBAYER; GOODWIN, 1994). 

Em meio ao intenso debate sobre o papel da agência, passou-se a 
questionar a visão monolítica e distanciada das instituições, onde os estu-
dos institucionalistas focavam intensamente em regras e normas, sem 
olhar para os processos subjetivos por trás da construção institucional. 
Questionando essa perspectiva, DiMaggio (1988) defende que a institu-
cionalização deve ser observada como um processo formado por meio da 
soma de esforços de atores que apoiam, entram em confronto e lutam por 
uma definição. Dessa forma, as instituições precisam ser reproduzidas 
constantemente pelos atores, e essa reprodução geralmente é problemá-
tica. A ideia de trabalho institucional, posteriormente desenvolvida mais a 

2 “Structures, and the human agencies they endow, are laden with differences in power.” 
(SEWELL, 1992, p. 21). 

3 A identidade e os seus significados, nessa perspectiva, são uma forma importante de se 
compreender como uma organização opera a partir das pessoas que a ocupam. As ins-
tituições, segundo Hallett e Ventresca (2006, p. 215), “são habitadas por pessoas e suas 
ações” [“they are ‘inhabited’ by people and their doings.”] (tradução nossa).
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fundo por Lawrence, Suddaby e Leca (2009), é a de que o trabalho prático 
dos atores é o que permite que as instituições existam e continuem sendo 
mobilizadas e transformadas.

A sociabilidade tem implicações claras para as instituições ao influen-
ciar como a burocracia funciona na prática (HALLETT; VENTRESCA, 
2006). Hallett e Ventresca extraem dos estudos de Blumer a premissa de 
que as pessoas agem com base em significados derivados da interação 
social. Para eles, a ordem social é o resultado de interações dinâmicas ou 
negociações entre atores. A vida organizacional, deste modo, é produto de 
um trabalho interativo e constante de construção coletiva de significados 
sobre a instituição. Compreender os significados é especialmente impor-
tante para analisar políticas como a de AIDS, em que um emaranhado de 
atores de origem governamental e de movimentos sociais consolidaram uma 
estrutura organizacional bastante peculiar com relação a outras doenças. 
As redes construídas ao longo do processo de consolidação da política 
pública formaram sua própria atuação institucional. 

A ordem social, para Hallett e Ventresca, é baseada em interações sim-
bólicas entre os atores, e essa dinâmica lhes garante legitimidade informal. 
Essa legitimidade informal construída pelas redes tem uma forte relação 
com a atuação dos indivíduos e a autonomia percebida por eles. O conceito 
de autonomia é constantemente utilizado para descrever aspectos diferentes 
de uma instituição. Geralmente, buscamos compreender os elementos que 
possibilitam e facilitam a ação do burocrata e do lugar que ocupa frente às 
regras impostas. Pensando na construção de significados, nesta pesquisa 
estamos preocupados em descrever a ideia de autonomia como um debate 
em aberto entre os gestores e em detalhar como estes mobilizam diferentes 
conceitos para justificar o efeito das mudanças institucionais em seu trabalho. 

Dessa forma, entendemos a questão da autonomia do Diahv como uma 
“controvérsia”,4 porque o tema mobiliza diferentes interpretações acerca do 
papel da política e de seus posicionamentos. A partir das entrevistas, percebemos 

4 Utilizamos o conceito de Viana (2016, p. 16), que entende controvérsia como “diferentes 
entendimentos e posições por parte dos atores acerca de um problema público, em geral, 
ancorados em ordens de grandeza ou em racionalidades mais amplas”.
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que as mudanças pelas quais a instituição passou acabaram afetando as per-
cepções sobre autonomia organizacional dos gestores em diferentes níveis. 

Pensando nessa construção, a ideia de ativismo se torna especial-
mente relevante para se compreender quadros de certas políticas públicas. 
No Brasil, a formação de um Estado heterogêneo (ABERS; SERAFIM; 
TATAGIBA, 2014) deu espaço para que os movimentos sociais pudes-
sem ocupar cargos na burocracia. Rich (2013) observa que, na política de 
AIDS brasileira, a formação de burocracias ativistas era bastante marcante. 
Durante esse processo, as alianças entre burocratas e sociedade civil ajuda-
ram a consolidar o campo no Brasil e a estabelecer as primeiras respostas 
quando a doença ainda era uma incógnita – do ponto de vista clínico, mas 
também político e social. Além disso, as alianças com a sociedade civil 
eram estratégicas por permitir a atuação em lugares onde o Estado não 
tinha capilaridade suficiente para atuar.

Dentro do Ministério da Saúde, Rich (2013) destaca,5 ainda, que 
diversos ativistas do movimento de AIDS ingressaram na política no nível 
federal por serem os primeiros especialistas sobre um tema desconhecido. 
Ao estudar ativismo institucional, defendemos que é preciso voltar o olhar 
para os atores que, dentro de um ambiente burocrático, exercem sua agência 
com a intenção de trabalhar sobre uma agenda política. No recorte aqui 
proposto, voltamo-nos especialmente para as perspectivas do gestor e ao 
modo como ele cria os significados em diálogo com a história da instituição. 

Os atores dentro das instituições são, afinal, os atores responsáveis 
por implementar e contestar agendas. A partir do diálogo entre diferentes 
visões, a literatura aqui citada permite observar como essas disputas6 se 
dão em um nível micro (dos atores individuais) e macro (de interesses e 
decisões mais amplas). 

5 A autora nota, além do mais, como esse fenômeno dos ativistas burocratas é comum 
especialmente na América Latina, percebendo que esses atores tomam posições de lide-
rança dentro da instituição e continuam mobilizando a agenda no Estado.

6 Isto é, como o contexto acaba por afetar diretamente os atores e suas perspectivas sobre a 
própria agência. A maneira como o gestor enxerga o seu papel e a instituição em que trabalha 
é fundamental para compreender a forma como a política pública é organizada e legitimada.
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Transitando entre aspectos externos (estrutura e contexto histórico) e 
subjetivos (a agência dos gestores), o processo de institucionalização passa 
por uma mobilização constante dos atores que ocupam o órgão público. 
A reprodução dos quadros institucionais, feita por meio do trabalho prático 
dos atores, acontece com base em significados derivados da própria ação 
social (DIMAGGIO, 1988). 

Assim como no trabalho de Gouldner (1954), revisitado por Hallett 
e Ventresca (2006), pretendemos observar dois momentos institucionais 
específicos e avaliar as diferentes reações dos envolvidos para extrair as 
interpretações sobre o papel da instituição. Com base na pesquisa realizada 
e na esteira de outros autores e autoras, entendemos que a construção da 
política de AIDS teve uma base ativista que foi determinante na conso-
lidação da política e, dessa forma, a construção de significado para os 
gestores acabou influenciada por essa perspectiva. Como se verá adiante, 
por conta do ativismo e da liberdade de trabalho entre as redes hierárquicas 
consolidadas na instituição, a ideia de autonomia institucional entra em 
xeque após a mudança. 

3. A política de AIDS do governo federal

Como ponto de partida, é necessário contextualizar, historicamente, a 
política de AIDS e como sua origem se entrelaça com a história dos movi-
mentos de luta contra a AIDS no Brasil. Durante o processo de construção 
da política, há uma relação próxima entre o Estado e os movimentos sociais, 
além de forte influência de entidades e atores internacionais na consolidação 
do modelo de resposta nacional. 

Em 1981, uma doença pneumática afetando uma série de homens homos-
sexuais foi identificada pelo centro de controle de doenças norte-americano, o 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) (UNAIDS, 2008). Naquele 
momento, ninguém imaginava que o advento dessa infecção viria a afetar o 
mundo tão profundamente. Conforme o vírus se disseminou e se tornou um 
problema mundial de saúde pública, cada país precisou adaptar seus recursos 
às diversidades e complexidades internas para lidar com a emergência da 
epidemia de HIV. No início, o desconhecimento das causas e origens do vírus 
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criou receio nos governos, que temiam vincular-se ao tema. Por se tratar de 
uma infecção que afetava especialmente pessoas de grupos à margem da 
sociedade, as autoridades demoraram a reconhecer a epidemia como pro-
blema e responder à crise (UNAIDS, 2008).

A AIDS, ao combinar “comportamento sexual e doença” (GALVÃO, 
2000), trouxe à tona uma série de questionamentos e embates entre diferentes 
concepções de saúde pública. Nesse contexto, a luta por dignidade de pessoas 
vivendo com HIV foi decisiva para legitimar uma resposta pública a ela.

Durante esse momento histórico, o Brasil passava pelo processo de 
redemocratização e começou a revisar seu sistema de saúde, que posterior-
mente foi transformado no atual Sistema Único de Saúde, o SUS. Após um 
período de repressão ditatorial, os movimentos sociais voltaram à tona 
clamando por mudanças na esfera política, em especial os grupos de gays, 
mulheres e pessoas negras (MACRAE, 1990), que dividiam espaço com 
grupos sindicais “tradicionais”. A agenda da luta contra a AIDS, que de 
início se apresentou como pauta de grupos LGBTs, acabou incorporando 
diversos movimentos de pessoas à margem da sociedade.

Havia grande heterogeneidade nos movimentos que integravam essa 
agenda. A fala de um dos entrevistados ilustra essa questão ao notar que 
os atores que participaram da luta pela política de AIDS eram muito dife-
rentes dos movimentos que protagonizaram a transição para a democracia.

Esse movimento inicial é um movimento que se inicia 
também no refluxo dos chamados movimentos sociais 
tradicionais – movimentos sindicais, movimentos corpo-
rativos – então esse movimento ele nasce [...] da constru-
ção da solidariedade, da ideia de responder a determinadas 
necessidades que estavam colocadas pelas populações que 
estavam sendo mais atingidas – movimentos de homosse-
xuais, movimentos de usuários de drogas, movimentos de 
prostitutas – então esse [...] conjunto de atores era muito 
diferente dos atores que estavam na esteira [...] do processo 
de democratização, mas ao mesmo tempo fortalecia [...] o 
processo [...] porque colocava novas agendas. (Entrevista 
1, 6 jan. 2011, Brasília).
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No Brasil, as primeiras matérias editadas sobre a doença nos jornais 
datam de 1981. Galvão (2000) destaca que a doença chegou antes na mídia 
do que nos registros oficiais, e isso é um fato importante para se compre-
ender os primeiros anos da resposta. Antes mesmo de se consolidar uma 
política pública ou de haver informações claras sobre o vírus, a mídia 
desempenhou o papel de disseminadora de informações sobre o “câncer” 
ou “praga” gay que mais tarde se mostraram completamente infundadas. 
Para a autora, a mídia foi a principal responsável por moldar as primeiras 
respostas ao que ela chama de “mal de folhetim”. Em 1983, os primeiros 
grupos gays começam a se organizar ao redor da epidemia, pautados espe-
cialmente pelos noticiários. Destacam-se os grupos Somos e Outra Coisa.7

Esses grupos de militantes gays foram precursores ao cobrar do 
governo uma resposta adequada ao problema no estado de São Paulo 
(TEIXEIRA, 1997). Essa cobrança resultou em um grupo de trabalho que 
posteriormente deu origem ao primeiro programa de controle da AIDS no 
país (GALVÃO, 2000, p. 57). Em seguida, programas foram criados em 
mais dez estados brasileiros. Somente em 1985, o governo federal deu 
sua primeira resposta. Naquele ano, foi assinada a Portaria Federal do 
Ministério da Saúde nº 236 que determinava as diretrizes do “programa 
de controle da SIDA ou AIDS”. Em 1986, durante o governo Sarney, foi 
instituído o Programa Nacional de DST e AIDS no Ministério da Saúde, 
que só foi oficialmente consolidado em 1988. Desde o início, a política de 
AIDS ficou vinculada a outras DSTs/ISTs.8

A Constituição de 1988, além de estabelecer a participação social na 
saúde pública, também determinou a descentralização da gestão e das polí-
ticas de saúde no Brasil, atribuindo responsabilidades compartilhadas entre 

7 As primeiras organizações lideradas por pessoas vivendo com HIV surgiram em 1985, 
o Grupo de Apoio à Vida (Gapa) o Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do 
Doente de AIDS (Grupo Pela Vida) e a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(Abia). Esta última era liderada por Herbert José de Sousa, o Betinho.

8 A sigla atualmente utilizada é Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), para destacar 
“[…] a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 
sintomas.” (DIAHV. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-
sao-ist. Acesso em: 31 ago. 2018).
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os diferentes níveis de governo. A descentralização impacta diretamente a 
gestão da política de AIDS, haja vista que o programa nacional não pode 
intervir diretamente no nível local, deixando aos estados e municípios 
essa função. Isso torna a política de AIDS responsável por coordenar as 
diretrizes nacionais e formular e fomentar as políticas públicas sem, con-
tudo, aplicá-las diretamente. Desde o início, a política nacional passou por 
diferentes designações e é um trabalho complexo identificar cada período 
e sua respectiva denominação.9 Contudo, a instituição contou com relativa 
estabilidade organizacional e de coordenação. Destaca-se o papel de Lair 
Guerra como primeira chefe de gestão, sendo pioneira na implementação 
da política (GALVÃO, 2000, p. 122-123).

O Banco Mundial destinou uma série de empréstimos a países de baixa 
e média renda a partir do final dos anos 1980 até o início dos anos 2000 para 
o combate à epidemia de AIDS. A temática era uma das agendas do banco, 
que tinha o enfoque especialmente em promover ações de prevenção nos 
países. Como em todo empréstimo promovido por essa organização inter-
nacional, os países deveriam entrar com uma contrapartida nacional somada 
ao montante do banco, e pagar o financiamento ao longo de até 15 anos. 
Esse foi um ponto de extrema importância para a resposta brasileira à AIDS, 
pois garantiu autonomia financeira para o funcionamento da política pública.

Lair Guerra foi a responsável por firmar o primeiro empréstimo do 
Banco Mundial no Brasil – o “Projeto de Controle de AIDS e DST” ou 
AIDS I, oficialmente sancionado em 1994 – que deu ao órgão recursos 
financeiros para ações de combate à epidemia. O projeto permitiu que a 
política tomasse o formato que tem hoje, com o incentivo e aproximação 
às organizações da sociedade civil e a criação de um “Setor de Articulação 
com ONG” (GALVÃO, 2000, p. 128). O primeiro projeto tinha o orçamento 
de 250 milhões de dólares – valores da época – com 160 milhões do Banco 
Mundial e 90 milhões de contrapartida do Tesouro Nacional.

Em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é aprovada a 
lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, que autoriza a distribuição gratuita 
e universal de medicamentos antirretrovirais aos portadores do vírus HIV. 

9 Consultar Galvão (2000, p. 18-19) para uma lista de nomes entre 1987 e 1996.
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Desde 1995, o Brasil fabricava o AZT (azidotimidina)10 nacionalmente, e 
outros medicamentos foram incorporados à produção nacional em seguida. 
Essa iniciativa acabou desagradando farmacêuticas internacionais, e o 
Brasil foi denunciado na Organização Mundial do Comércio (OMC) pelos 
Estados Unidos por violar as regras internacionais de patentes em 2001. 
Após o governo brasileiro ameaçar fazer o licenciamento compulsório da 
medicação, a queixa foi retirada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).

Em 2005, o governo brasileiro recusou a ajuda financeira do programa 
do governo norte-americano Pepfar (Plano de Emergência do Presidente 
para a assistência à AIDS – President’s Emergency Plan for AIDS Relief) 
por conta dos condicionantes ao empréstimo. Entre as exigências, o pro-
grama pedia a condenação pública da prostituição e a exclusão desse grupo 
da política. Além disso, tinha como diretriz o incentivo à abstinência, a 
chamada política do ABC (abstinence, be faithful, condomise – abstinên-
cia, fidelidade e preservativo), que foi considerada pelo órgão retrógrada 
e insuficiente para a resposta brasileira (DIAHV, 2015).

Desde sua instauração, o programa de AIDS brasileiro tem sido consi-
derado um exemplo bem sucedido de prestação de serviços de cuidado em 
HIV com o engajamento da sociedade civil (PARKER, 2003; BERKMAN 
et al., 2005). Como a descentralização do sistema de saúde criou a necessi-
dade de associação entre a burocracia central e movimentos sociais locais, 
esses grupos serviram de ponte para implementar as políticas de HIV na 
ponta (RICH, 2013). Além disso, o programa conta com espaços de incidên-
cia política da sociedade civil, sendo os principais a Comissão Nacional de 
DST, AIDS e Hepatites Virais (Cnaids) e a Comissão de Articulação com os 
Movimentos Sociais (Cams). O Brasil também esteve na vanguarda global 
ao fornecer tratamento universal gratuito e por ter garantido a produção de 
medicamentos antirretrovirais nacionalmente (PARKER, 2003).

10 “AZT ou ZDV, um dos primeiros nucleosídeos da transcriptase reversa (NRT) aprova-
dos pela Food and Drug Administration (FDA) – a agência de vigilância sanitária dos 
Estados Unidos da América – em 1987, é um medicamento utilizado para retardar o 
desenvolvimento da AIDS” (UNAIDS, 2017). 
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Uma característica do perfil gestor da política de AIDS no Brasil é a 
entrada de militantes de movimentos sociais nos quadros técnicos. A partir 
da década de 1990, vários membros de organizações da sociedade civil 
com atividades em HIV/AIDS passaram a integrar a equipe do programa 
nacional (GALVÃO, 2000, p. 101). Desde então, é comum que ativistas 
sejam convidados a compor quadros burocráticos.

É importante notar que a consolidação da política nesse primeiro 
momento deu base para as grandes transformações ao longo dos anos e 
permitiu que diversos atores se mobilizassem ao redor da pauta. O envol-
vimento e a incorporação de movimentos sociais na agenda do governo 
também são práticas que têm sido adotadas desde o início da política e um 
traço importante da identidade e da atuação da instituição. 

3.1 O Ministério da AIDS – consolidação da autonomia organizacional

Conforme observamos ao longo do histórico, a identidade construída 
por várias lutas políticas e momentos de afirmação ajudou a criar uma 
forma de atuação da resposta à AIDS no Brasil, baseada na combinação 
entre especialização técnica e forte interação com movimentos sociais. 
A visibilidade da política, por conta do vírus e da reputação internacional 
da reação brasileira, acabou por criar ao redor da instituição uma aura de 
excepcionalidade dentro do Ministério da Saúde. 

O arranjo administrativo e financeiro da política também reforçou seu 
caráter singular. Os recursos provenientes do Banco Mundial a partir de 
1994 possibilitaram autonomia em relação aos recursos do governo federal. 
Nesse contexto, um dos ministros da saúde (entre 1996-1998) apelidou a 
instituição de “Ministério da AIDS”, conforme relata a seguinte entrevista:

Esse ministro [Carlos] Albuquerque, [...] ele chamava o 
Programa de AIDS de Ministério da AIDS. Sempre quando 
marcava audiência com ele que ia na sua sala, ele vinha, 
abria a porta, e falava “Boa tarde, Ministro da AIDS”. 
Era uma forma jocosa obviamente, era uma crítica, mas era 
uma forma meio de revanche. (Entrevista 20, 27 set. 2017).
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Nos primeiros anos da política, isso era especialmente enfatizado, 
tanto por conta da quantidade de recursos quanto pela capacidade e espe-
cialização técnica dos funcionários. Assim como o ministro da saúde ante-
riormente citado, uma das pessoas entrevistadas compara a organização da 
política a um ministério paralelo.

[Era] como se fosse um ministério paralelo, era assim que 
era entendida a resposta, porque você tinha toda uma estru-
tura repetida numa escala menor, você tinha comunicação 
numa escala menor, você tinha a área internacional numa 
escala menor. Você tinha de fato um ministério paralelo que 
também por conta dos PRODOCS11 funcionava de um jeito 
muito independente, muito com a participação do Banco 
Mundial. (Entrevista 5, 2 jun. 2012, Brasília).

Para melhor compreender o porquê dessa disposição peculiar da política, e 
como isso foi se transformando ao longo do tempo, é preciso observar a forma 
como os recursos do Banco Mundial para AIDS operavam no Brasil. Com o 
primeiro empréstimo do banco, foram definidas condições para a aplicação 
dos fundos. Entre elas, o estabelecimento de uma equipe técnica especializada 
para a implementação, o monitoramento e a avaliação das ações do programa.

No Brasil, desde o início do projeto, o recebimento dos repasses, a con-
tratação de consultores e a especialização organizacional foram processos 
levados a cabo por meio da estrutura estatal para evitar que a política fosse 
descontinuada, a exemplo do que havia acontecido na Argentina (ROCHA, 
2001). No caso portenho, os recursos foram implementados paralelamente 
ao Estado por uma equipe gestora própria do Banco Mundial, fora da alçada 
do Ministério da Saúde, conforme observado por um dos entrevistados:

O Banco Mundial quando chegou, queria criar, como fez 
na Argentina – e eu estive trabalhando na Argentina e vi 
realmente o desastre que foi o projeto Lusida – o Banco 
queria criar um projeto à parte da estrutura do Ministério [da 
Saúde] [...]. A Lair [Guerra] foi bastante incisiva nisso, ela 

11 Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores.
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discordou completamente, e o programa passou a ser tam-
bém o gestor do recurso do Banco Mundial. Na Argentina, o 
que aconteceu: criaram o projeto Lusida, e tinha o programa 
de AIDS, que corria em paralelo. Quando acabou o Lusida, o 
programa de AIDS praticamente não existia e continua a não 
existir praticamente, porque não havia recursos... e o Lusida 
acabou e todo mundo se dispersou. O programa de AIDS 
[no Brasil] não, o projeto do Banco acabou e o Ministério 
assumiu toda aquela estrutura que era antes financiada pelo 
Banco Mundial. (Entrevista 20, 27 set. 2017).

Essa identidade marcou de maneira profunda a atuação dos gestores e 
influenciou de forma direta a sua reação a mudanças. Como a política espe-
lhava a estrutura de um programa de organização internacional, havia uma 
proposta de autossuficiência que foi absorvida pelo Ministério da Saúde. 

A partir desse processo, a política ficou organizada em especialidades 
técnicas, e definiu-se uma rede hierárquica entre os gestores. Por ser um pro-
grama, havia certa flexibilidade para que isso acontecesse. Conforme explica 
uma das pessoas entrevistadas, essa especialização progressiva resultou em 
diferentes chefes de área, que se organizavam de acordo com as necessidades 
da epidemia. A partir do empréstimo AIDS 3, essa “superestrutura” foi conso-
lidada oficialmente pela entidade, e os chefes tiveram seu poder legitimado.

O que acontece, quando você tem um empréstimo do Banco 
Mundial, lá na década de 1990, quando chega o primeiro 
empréstimo, o programa começa a se organizar estrutural-
mente. Essa estrutura segue uma lógica do que se dizia que 
era a lógica das epidemias, das endemias. A lógica das epi-
demias é você ter uma unidade de vigilância, uma unidade 
de assistência. Na verdade, do ponto de vista da vigilância 
é uma unidade de vigilância e o pessoal do planejamento, 
então você vai aí juntando… Qual foi o diferencial do Brasil 
nessa época: ele criou uma unidade de sociedade civil. 
Quando a gente começa a ter testes para fazer exame de HIV, 
pra fazer fluxograma de quantas vezes tira sangue – o [teste] 
western blot – você começa a ter gente que lide com labora-
tório, [...] com o passar do tempo, essas áreas especializadas 
elas vão ganhando força. E aí chega um momento que num 
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dos empréstimos, que se não me engano foi o AIDS 3, ele 
determina claramente essa superestrutura, esse organograma, 
que cada uma dessas unidades tem um chefe, só que ele era 
naquele momento chefe de verdade do programa.12

Outra característica importante dessa organização é que o coordenador 
do programa poderia ter interlocução direta com os estados e municípios, 
encaminhando os recursos do Banco Mundial e desenvolvendo as ações 
sem precisar passar pelo Secretário de Vigilância em Saúde, conforme 
mencionado pela entrevista a seguir: 

Veja, quando você é programa você flutua, você pode ter 
500 pessoas trabalhando pra você, 20 áreas, entendeu. 
O programa tinha várias áreas técnicas, mas o que acon-
tece, essas áreas técnicas atuavam direto com estados e 
municípios sem que isso fosse a prática do SUS. Então já 
existia uma discussão que era o programa passar a atuar 
mais integrado ao SUS. Sempre foi SUS, mas atuar como 
se fosse, porque existe toda uma hierarquia do SUS, você 
tem que lidar com secretários [dentro do Ministério da 
Saúde, e nos estados e municípios]. Então alguns estados, 
o ponto focal de AIDS tinha mais poder do que o pessoal 
da atenção básica por exemplo, era muito poder, porque 
era muito dinheiro envolvido, os recursos iam [direto] para 
estados e municípios.13

Essa autossuficiência possibilitou que as ações do departamento fossem 
desenvolvidas em paralelo não só aos recursos financeiros do Ministério da 
Saúde, mas também sem a necessidade explícita de apoio técnico de outras 
unidades do órgão. Uma das consequências disso é que a especialização 
técnica dos quadros cria uma grande complexidade no processo decisório. 

12 Assim como em minha dissertação (CARTAXO, 2018), oculto o número da entrevista 
com vistas a preservar o anonimato da pessoa entrevistada

13 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o seu número.
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Por outro lado, como explica uma das entrevistas, os saldos dessas decisões 
são positivos por serem resultado de um trabalho a muitas mãos.

O que eu digo é que essa estrutura que a gente tem é engo-
mosa, ela é difícil de andar. Tudo parece lento, mas quando 
sai, sai muito bem feito, entendeu. Tudo que é produzido 
aqui é muito precioso. Agora, demora pra produzir, por 
causa desse diálogo interno, que é engomoso, é demorado.14

Por mais que houvesse robustez no desempenho da política pública, 
a condição de programa ainda trazia certa fragilidade com relação à con-
tinuidade da resposta à AIDS dentro do Ministério da Saúde. Sendo um 
programa, não havia estabilidade institucional, e por mais que houvesse 
flexibilidade interna, a política ainda estava no patamar mais baixo da 
hierarquia do Ministério da Saúde. Nesse momento, a diretoria começou 
a discutir com a Secretaria de Vigilância em Saúde a possibilidade de 
ascensão hierárquica da política de AIDS e de DST. 

3.2 A transformação em departamento

Durante a gestão da diretora Mariângela Simão (2006-2010), a polí-
tica de AIDS passou por uma grande transformação interna. Em 2009, o 
Programa de DST/AIDS do Ministério da Saúde passou a integrar a estru-
tura da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) como departamento, não 
mais como programa. O Decreto nº 6.860, de 2009, também definiu a incor-
poração do programa de Hepatites Virais a suas atribuições, centralizando 
a aquisição dos medicamentos desse agravo naquele órgão. Dessa forma, 
o programa tornou-se Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das IST, do HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Ao longo de mais de 30 anos da política de AIDS, o Diahv passou 
por diversas mudanças organizacionais. A transformação em departamento 
aumentou o patamar da política de AIDS dentro do Estado. Ao integrar a 
Secretaria de Vigilância em Saúde, essa instituição se tornava não apenas 

14 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o seu número.
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uma política de governo, mas também uma política de Estado, garantindo 
a continuidade da resposta à epidemia de HIV em longo e médio prazo, 
a despeito de mudanças na condução do executivo nacional. As implica-
ções dessa transformação são o terreno de interpretações divergentes dos 
gestores envolvidos.

Segundo entrevistas, o debate vinha sendo travado internamente ao 
longo de vários anos no Ministério da Saúde, mas apenas em 2009, durante 
a gestão de Mariângela Simão, a mudança se consolidou de fato, conforme 
explicado a seguir:

Primeiro que tem um entendimento errado, e provavel-
mente ainda tem, por parte de somente alguns setores da 
sociedade civil, de que teria sido uma perda virar depar-
tamento. [Isso] é uma bobagem, porque na verdade foi 
a institucionalização de um status dentro do Ministério, 
porque por exemplo à época [...] você tinha o Ministro 
da Saúde, [o] Secretário Executivo e os secretários das 
áreas específicas, e abaixo dos secretários, você tem os 
departamentos, e abaixo do departamento você tem os pro-
gramas, certo? Então na verdade o interesse e a movimen-
tação para que o programa que estava lá embaixo na cadeia 
alimentar do Ministério, mas estava bem do ponto de vista 
político, de que o programa fosse institucionalizado como 
departamento, começou na época do Alexandre Granjeiro 
[ex-coordenador], que quando estava [na direção] iniciou 
o processo, com a reforma administrativa do Ministério. 
(Entrevista 18, 12 set. 2017).

A partir desse acontecimento, o HIV passou a ter um status elevado 
em relação a outros agravos, e o Secretário de Vigilância em Saúde passou 
a ser o encarregado direto da pasta. Anteriormente, enquanto programa, a 
política estava subordinada ao Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Ao mudar de patamar, o órgão também absorveu a responsabilidade 
das Hepatites Virais, assumindo novas funções. Após anos de funciona-
mento com um número considerável de funcionários divididos por áreas 
temáticas, mais um componente foi adicionado à logística da organização. 
Para que toda a estrutura fosse consolidada no quadro ministerial, no qual o 
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organograma e o número de cargos de confiança são definidos por medida 
provisória, algumas adaptações foram feitas, como a fusão de coordenações 
existentes em áreas temáticas. Isso acabou dissolvendo e reagrupando a 
organização estabelecida em formato de programa, que englobava várias 
áreas temáticas. As redes pré-estabelecidas foram abaladas e os antigos 
chefes perderam a posição que outrora ocupavam.

A partir da transformação em Departamento, as responsabilidades 
foram limitadas a duas coordenações: i) Coordenação-Geral de Ações 
Estratégicas em IST, AIDS e Hepatites Virais; e ii) Coordenação-Geral de 
Vigilância e Prevenção de IST, AIDS e Hepatites Virais, com seis cargos 
de confiança. Isso não foi uma mudança fácil para os gestores, conforme 
esclarece o seguinte trecho:

Então essa política foi responsável por toda uma organi-
zação programática, por todo um grupo de pessoas, uma 
tomada de decisão muito forte, tinha muito dinheiro envol-
vido, os empréstimos do banco mundial, então isso aí fez 
toda uma diferença pra essa fortaleza. Aí você imagina 
colocar tudo isso aí dentro de um departamento. A princípio 
caberia, o que tinha que ser feito? Atuar dentro das regras 
do SUS, mas essa atuação foi um processo traumático, 
porque as pessoas que trabalhavam aqui na época tinham 
uma sensação de muita liberdade, muita autonomia.15

A entrevista a seguir explica como aconteceu essa mudança, quando 
o grande número de áreas temáticas ficou reorganizado dentro de três 
coordenações. 

As áreas continuam existindo, mas precisaram ser submetidas 
a uma nova hierarquia interna. Com a criação do departa-
mento não foram as ações que foram restringidas mas sim a 
estrutura organizacional. Anteriormente, tínhamos unidades 
e assessorias estruturadas em função das suas atribuições fun-
cionais e com o Decreto nº 6860/2009 que cria o departamento 

15 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o seu número.
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estabelece uma estrutura formada por duas coordenações 
técnicas e uma coordenação administrativa. Mas continua-
mos funcionando em conformidade às nossas necessidades 
e atribuições de forma oficiosa para não quebrar a sintonia e 
organicidade interna. (Entrevista 8, 26 mai. 2017).

Segundo uma das entrevistas, essa mudança causou certo desconforto 
entre os funcionários, pois eles se viram submetidos a uma nova ordem mais 
centralizada, com menor autonomia para os chefes temáticos. A rede informal 
previamente consolidada foi quebrada, conforme explica uma das entrevistas.

Esses chefes [de áreas temáticas] não podem assinar nada. 
Só quem assina é quem tem cargo. Então não importa quan-
tas pessoas estejam atrás da diretora, só ela e seus dois 
substitutos que assinam – essas três pessoas. Então você 
imagine que antes saía memorando de um canto para outro, 
a unidade técnica, a assessoria pra lá. Essa circulação de 
documentos não existe mais, isso foi uma questão buro-
crática que foi realmente uma regulamentação. (Entrevista 
13, 16 jun. 2017, Brasília).

Quando o programa era vinculado de forma distante à hierarquia do 
Ministério da Saúde, ele tinha a liberdade de definir sua própria organização. 
Os chefes das áreas temáticas, mesmo sem cargo, tinham responsabilidades 
e autonomia. Com a transformação do programa de AIDS em departamento, 
essa flexibilidade foi desfeita e as redes dissolvidas. Os chefes de área, que 
possuíam autonomia administrativa e responsabilidades dentro da hierarquia, 
perderam o status, mesmo que ainda mantivessem as mesmas atribuições.

Na medida em que o programa foi entrando na estrutura 
do Ministério [...] a questão da autonomia, a ideia de que 
você pode responder diretamente pelas coisas, que eu acho 
positiva na agenda pública [...] você se perde um pouco 
nesse organograma, então quem responde é sempre uma 
hierarquia [...] e a AIDS tinha muito esse protagonismo. 
[...] Na hora que vira departamento essa figura [do chefe 
de área temática] não existe mais, ela está ali mas ela não 
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assina um documento, não passa documento para outra área. 
Desburocratizou isso, e para muitos deles isso foi muito 
difícil, então muitos desses chefes foram embora [...] Eu 
vi vários saírem, vários chefes, unidade de DST se acabou, 
unidade de laboratório permaneceu, a unidade de sociedade 
civil juntou com prevenção, porque eram separadas. E aí 
hoje houve um reagrupamento. (Entrevista 13, 16 jun. 2017).

As áreas temáticas dentro do arranjo de programa passaram por uma 
reconfiguração, tentando ao máximo manter em operação todas as áreas que 
vinham trabalhando dentro do órgão. Para acomodar essa organização, foi 
definido um arranjo informal que orientava o trabalho cotidiano dos gestores. 

Segundo uma das entrevistas, essa estrutura organizacional peculiar e 
a mudança na flexibilidade anterior trouxeram dificuldades de adaptação 
para os funcionários, visto que compõem uma realidade diferente de outras 
doenças trabalhadas no Ministério da Saúde. Após a dissolução das redes 
de trabalho anteriores, houve uma grande dificuldade em operar dentro da 
organização do Ministério da Saúde.

Aqui é uma superestrutura, que eu não diria paralela ao 
ministério porque está integrada, está dentro do depar-
tamento, mas são pessoas assim no final das contas que 
vivem no seu próprio mundo, porque não entendem a 
lógica do ministério. Muitos deles, que entraram depois, 
não entendem a lógica do ministério porque não vivem, 
vivem aqui dentro nessa estrutura.16

Alguns gestores argumentam que, com a transformação política, per-
deu-se a interlocução com o alto escalão do Ministério. Questionam a 
mudança nos relacionamentos e na liberdade autoral que se concedia às 
ações da política. Vemos certo paradoxo pois, por mais que houvesse maior 
importância hierárquica, isso não foi claramente traduzido em aproxima-
ção com o alto nível do poder. Para um dos relatos, enquanto programa a 

16 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o número.
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política tinha um trato melhor com o ministro, por ter acesso direto a ele 
e liberdade em fazer publicações:

O programa de AIDS tinha autonomia, tinha acesso direto ao 
ministro, sabe? Nós tínhamos a nossa editoração de documen-
tos, não dependia do Ministério, publicava, tinha realmente 
autonomia de decisão técnica e política também, na medida 
em que tinha acesso direto ao ministro, e isso foi bastante claro 
nos anos 1980, 1990. (Entrevista 20, 26 set. 2017, Brasília).

A integração no Ministério da Saúde acabou sendo interpretada por alguns 
como burocratização e engessamento das funções do Diahv. Mesmo assim, um 
dos relatos ressalta que isso se confunde com a conjuntura política mais ampla.

O que eu percebi foi que a gente ficou um pouco mais 
engessado, mas eu não sei se foi pela mudança de programa 
para departamento ou pela própria conjuntura do Ministério 
que mudou mesmo. Eu percebo que a gente tinha um pouco 
mais de liberdade.17

Contudo, a força da autonomia da política não é unanimidade entre os 
entrevistados. Para um dos gestores, o isolamento do departamento separava as 
ações realizadas pelo Diahv do resto dos programas do Ministério da Saúde, e 
isso precisava ser modificado para conseguir avançar a luta contra a epidemia.

No campo da política, [a] principal tarefa era tirar o depar-
tamento do isolamento que ele tinha dentro do Ministério 
da Saúde, é como ele se não fosse parte [do Ministério da 
Saúde]. [...] O fundamental era garantir primeiro que a 
política pública permanecesse, ela não fosse isolada como 
política pública, que ela atualizasse, que tivesse uma versão 
2.0, e que ela não perdesse nenhum dos ganhos históricos 
que ela teve e que ao contrário, que a gente conseguisse 
aprofundar num curto espaço de tempo para recuperar o 
tempo perdido e para colocar a epidemia sob controle. 
(Entrevista 19, 15 set. 2017, Brasília).

17 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o número.
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Outra entrevista reforça, ainda, essa perspectiva. Para o respondente 
em questão, o grande problema é que esse organograma abrangente e espe-
cializado acabou por tornar o trabalho do departamento tão independente 
a ponto de separá-lo da lógica do Ministério. Isso é considerado prejudi-
cial porque, ao mesmo tempo em que há autonomia, continua a existir a 
necessidade de operar dentro da lógica organizacional federal. Os gestores 
acabam vivendo “em seu próprio mundo”.

Isso [...] é quase uma secretaria na estrutura de um depar-
tamento. Só comparar com a tuberculose, com a malária, 
todos eles estão dentro de um departamento. Existe o Devit, 
e lá dentro tem a coordenação de tuberculose, coordena-
ção de malária, e essas pessoas fazem a mesma atividade 
programática com bem menos gente, lidando com atenção 
básica, coisa que aqui não é assim. Aqui é uma superes-
trutura, que eu não diria paralela ao ministério porque está 
integrada, está dentro do departamento, mas são pessoas 
que, no final das contas, vivem no seu próprio mundo, 
porque não entendem a lógica do Ministério, muitos deles, 
não entendem a lógica do Ministério porque não vivem.18

A perda de autonomia não é consenso entre os entrevistados. Para 
alguns, a transformação moveu o departamento no sentido contrário.

Quando você é um programa, [...] mais subordinação 
você tem acima de você, para você ver: tem programa, aí 
você tem departamento, aí você tem secretaria, e aí você 
tem ministro. E o fato de estarmos como departamento 
agora, isso já te dá uma autonomia maior, e uma facilidade 
de você chegar aos gestores maiores da instituição, porque 
de departamento você só tem o secretário e de secretaria 
você tem o ministro, quer dizer, essa mudança de estrutura 
viabiliza melhor os nossos trâmites administrativos, polí-
ticos e técnicos, então a facilidade de interlocução para a 
gente como departamento é bem melhor. (Entrevista 15, 
31 jul. 2017, Brasília).

18 Para manter o anonimato da entrevista, optou-se por omitir o número.
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Antes da mudança para departamento, a organização administrativa 
e gerencial dava maior visibilidade para as áreas temáticas e para as redes 
de pessoas que eram estruturadas ao redor delas. No momento em que 
essa organização foi rompida, os gestores passaram a enxergar essa nova 
ordem como um rompimento da antiga forma de fazer a política e, con-
sequentemente, da identidade autônoma da política pública. Segundo as 
entrevistas, antes redes autogestionadas ditavam as decisões técnicas e as 
relações da instituição com estados e municípios. Após a transformação, 
alguns gestores interpretaram que o “engessamento” burocrático dissolveu 
as possibilidades de ação.

A transformação organizacional do Programa Nacional de AIDS em 
departamento da SVS foi o marco de um processo mais amplo de transfor-
mação que envolve interpretações sobre: i) a institucionalização da política; 
e ii) a autonomia da organização. Opiniões sobre esses dois movimentos 
podem ser identificadas nas falas dos atores entrevistados, discursos muitas 
vezes divergentes. Além disso, concepções sobre a autonomia organizacio-
nal e individual amiúde se sobrepõem, trazendo à tona a discussão sobre 
autonomia como capacidade, ressaltada por Abers e Santiago (2017).

Seguindo a lógica de DiMaggio (1988), compreendemos a institucionali-
zação como um processo que reflete o poder relativo de interesses dos atores 
e sua capacidade de mobilização. Destarte, esse processo gera interpretações 
sobre as mudanças do Diahv, entre visões dos limites impostos pela conjun-
tura política e visões da institucionalização e autonomia do departamento. 
Dentro de cada um desses debates, temos o olhar para uma parte específica da 
política ou para um acontecimento particular. A forma como os gestores enxer-
gam a identidade da política foi alterada nesse momento de transformação. 

As falas apresentadas mostram como a mobilização ao redor da autonomia 
da política é um ponto importante para os gestores. A construção histórica da 
política pública, por meio da força das características organizacionais do Diahv, 
acabou por consolidar um mito nativo sobre a instituição, que não necessaria-
mente é compartilhado por todos. Esse mito estabeleceu um olhar particular 
sobre as atribuições do departamento e o modo como a política pública deveria 
se comportar dentro do quadro do Ministério da Saúde. Assim como Hallett e 
Ventresca (2006) observam em Gouldner, o momento anterior à transforma-
ção em departamento pode ser definido como um “mito de Rebecca”, onde 
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há idealização do quadro organizacional anterior e uma memória do padrão 
indulgente que continua sendo mobilizada pelos funcionários.19

Oito anos após a transformação, gestores relatam que ainda estão se 
adaptando e que, até o momento, não foi absorvida por todos. A manutenção 
da estrutura organizacional em várias áreas técnicas, apesar de não ter 
mantido a autonomia dos gestores que chefiavam esses grupos, procurou 
manter a identidade característica da política de AIDS e, de certa forma, 
garantir a continuação do que estava sendo feito.

Por outro lado, a controvérsia em torno da autonomia do Diahv acaba 
por influenciar a forma como os gestores enxergam as próprias capacida-
des. Em locais de trabalho contruídos tendo em vista uma política autô-
noma, a visão sobre as possibilidades de atuação dos gestores é ampliada. 
Cabe notar que as transformações a nível de alto escalão também afetam 
a percepção dos atores sobre a autonomia individual e organizacional, nos 
termos do debate proposto por Abers e Santiago (2017).

Voltando a DiMaggio (1988), afirmamos que o processo de institucio-
nalização – que por vezes ocorre de forma problemática – é baseado espe-
cialmente no trabalho prático dos atores. Esse trabalho é ancorado nos sig-
nificados construídos pelas pessoas sobre sua ação social. Nesse momento, 
a construção da identidade da política pública afetou a forma como os 
indivíduos entrevistados interpretaram a mudança. As críticas dos gestores 
às transformações indicam que os burocratas notaram uma alteração nos 
recursos necessários ao burocrata para que tome suas decisões, e isso afetou 
diretamente a forma como enxergam o próprio trabalho.

A partir da análise das entrevistas, observa-se que a mudança organiza-
cional e contextual da posição da política de AIDS dentro do Ministério da 
Saúde é um assunto de preocupação para os entrevistados, e que esse tema 
está em disputa entre os diferentes gestores envolvidos. As capacidades e 

19 Para construir o conceito de “mito de Rebecca”, Gouldner (1954) busca inspiração no 
livro Rebecca (1938) de Daphne du Maurier, no qual descobre-se ao final que a mulher 
idealizada, Rebecca, era na verdade cruel e descompensada. Nesse capítulo, trazemos 
o mito de Rebecca como uma alegoria para uma ordem organizacional anterior e como 
uma categoria nativa para explicar a mudança de paradigma institucional, sem, neces-
sariamente, chegar a um juízo de valor negativo ao final da análise. 
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a autonomia do órgão dependem de uma série de variáveis institucionais 
e políticas em constante construção. 

A história da política instituiu uma ordem social baseada na legitimi-
dade das áreas temáticas e na autonomia de aplicação da política. Conforme 
Emirbayer e Goodwin (1994), a autonomia individual não é concebida 
sozinha, mas é resultado da interface entre identidade e relações em rede. 
A consolidação histórica da política gerou um modus operandi que ganhou 
legitimidade externa e aceitação interna, de modo que qualquer mudança 
seria vista como uma influência ao modo de operar. 

As redes ativistas consolidadas no início da epidemia foram a base 
da sociabilidade e das formas de trabalho dos gestores. A transformação 
organizacional acabou abalando práticas consolidadas de atuação institu-
cional e causando certo estranhamento por parte dos gestores. Por outro 
lado, essa mudança se confunde com outros acontecimentos no contexto 
do Ministério da Saúde, onde crises políticas resultaram na saída de dois 
diretores da chefia do departamento (CARTAXO, 2018). Dessa forma, 
por mais que a mudança organizacional seja um gatilho para uma crítica à 
mudança, a visão otimista da ordem anterior também pode ser relacionada 
a um momento político mais favorável dentro do Ministério da Saúde.

Por mais que não seja a única explicação para as diferentes interpreta-
ções sobre a mudança da política, essa transformação organizacional é um 
marco importante para sua consolidação e afetou diretamente a dinâmica 
de atuação dos indivíduos. Observar as diferentes interpretações sobre 
esse momento ajuda a ter uma visão próxima de como a sociabilidade e 
o histórico da política afetam a organização social e geram controvérsias 
sobre o local de trabalho dos gestores. 

4. Considerações finais 

A política de AIDS continua a ser uma das respostas nacionais com 
maior visibilidade e com o maior número de recursos do governo federal. 
A sua subsistência exige a mobilização contínua dos gestores e uma grande 
equipe é responsável por mantê-la viva e relevante dentro do Ministé-
rio da Saúde. Conforme visto no histórico, o ativismo, por meio de uma 
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coordenação de articulação social, é uma característica importante da socia-
bilidade dos gestores e da própria organização das ações. 

Observamos que os significados construídos pelos gestores sobre a trans-
formação da política dizem respeito a uma forma de atuação característica 
que foi consolidada ao longo de vários anos de política pública. Na medida 
em que foi instaurada uma controvérsia sobre essa mudança, defendemos que 
um “mito de Rebecca” (HALLETT; VENTRESCA, 2006) tomou lugar nas 
interpretações sobre o momento anterior à consolidação do departamento. 

Esse mito afetou as percepções sobre a legitimidade e autonomia dos 
indivíduos, pois as redes de trabalho anteriores foram dissolvidas dando 
lugar a uma nova ordem institucional. A legitimidade informal, criada por 
laços de confiança previamente estruturados entre as áreas temáticas, foi 
abalada. A decisão tomada por órgãos superiores do Ministério da Saúde e 
articulada pelos diretores afetou os gestores de nível técnico ao criar uma 
nova dinâmica de interação entre eles. 

As visões subjetivas analisadas ajudam a compreender como as prá-
ticas institucionais significam e moldam as narrativas, pois a partir delas 
podemos compreender a linha de raciocínio por trás das organizações 
políticas. Por meio da análise dos efeitos dessa nova forma de gestão, é 
possível ler as interações e os processos que criam e abalam a ordem social. 
Os gestores não são passivos ao receber as mudanças e eles as interpretam 
de acordo com sua realidade (HALLETT; VENTRESCA, 2006). 

A partir do exemplo do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde, reforçamos que as instituições são ambientes habi-
tados por indivíduos e precisam ser analisadas por meio de suas interações 
e significados sociais. Essa abordagem é importante para que se possa 
expandir a compreensão sobre a atuação de órgãos do Estado na imple-
mentação de políticas públicas. 

Por outro lado, no contexto de uma política pública construída por 
meio do ativismo, a análise de como os indivíduos enxergam o local de tra-
balho é bastante influenciada por conceitos e prioridades ativistas. Ao longo 
das entrevistas, pudemos notar que a mudança organizacional não causou 
apenas o rompimento da ordem anterior, mas também abalou os conceitos 
pré-construídos de como a política pública deveria atuar e de como seria 
mais efetivo o envolvimento do gestor. 
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A agenda de pesquisa do ativismo institucional envolve uma ampliação 
do debate sobre o papel do ator nas instituições. Mostramos que as interpre-
tações dos gestores sobre as mudanças têm um papel explicativo importante 
sobre a dinâmica institucional, e que burocratas têm suas dinâmicas afetadas 
por decisões top down. Para avançar ainda mais na compreensão do papel 
do ativismo na ação burocrata, estudos de interpretações subjetivas sobre 
mudanças são bastante úteis porque capazes de relacionar, de maneira 
equânime, aspectos organizacionais e o trabalho interativo dos gestores. 

Referências

ABERS, Rebecca Neaera; SANTIAGO, Ariadne. A autonomia do burocrata 
técnico: o caso do licenciamento ambiental do Ibama. In: DE PAULA, 
Jean Marla P. et al. (org.). Burocracia federal de infraestrutura econômica: 
reflexões sobre capacidades estatais. Brasília: Ipea, 2017.

ABERS, Rebecca Neaera; SERAFIM, Lizandra; TATAGIBA, Luciana. 
Repertórios de interação estado-sociedade em um estado heterogêneo: 
A experiência na era Lula. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, v. 57, n. 2, p. 325-357, 2014.

BERKMAN, Alan et al. A critical analysis of the Brazilian response to 
HIV/AIDS: lessons learned for controlling and mitigating the epidemic 
in developing countries. American Journal of Public Health, v. 95, n. 7, 
p. 1162-1172, 2005.

BRANDÃO, Igor Ribas. VILAÇA, Luiz Henrique. Ativismo burocrático 
na construção de Belo Monte e na inclusão socioprodutiva de catadores de 
materiais recicláveis. Anais. In: ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICI-
PAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS, 3., 2017, Vitória/ES. 
Anais [...] Vitória/ES: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 2017.

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   248v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   248 03/08/2021   16:15:3303/08/2021   16:15:33



Ativismo e construção de significado

249

BRANDÃO, Igor R.; VILACA, Luiz. Ativismo burocrático na constru-
ção de Belo Monte e na inclusão socioprodutiva de catadores de mate-
riais recicláveis. In: ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICIPAÇÃO, 
DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS, 3., 2017, Vitória/ES. Anais 
[...]  Vitória/ES: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. História Ilustrada 
da AIDS, 2014, 7 min., son., color. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=ShaCZ9b1MKs. Acesso em: 27 ago. 2018.

CARTAXO, Mariana. A política de AIDS: conflitos e transformações. 2018. 
100 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Ciência 
Política, Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

DIMAGGIO, Paul. Interest and agency in institutional theory. In: ZUCKER, 
Lynne G. (org.). Institutional patterns and organizations: culture and envi-
ronment. Pensacola, Florida: Bellinger Publishing, 1988.

EMIRBAYER, Mustafa; GOODWIN, Jeff. Network analysis, culture, and 
the problem of agency. The American Journal of Sociology, v. 99, n. 6, 
p. 1411-1454, 1994.

EMIRBAYER, Mustafa; MISCHE, Ann. What is agency? American Jour-
nal of Sociology, v. 103, n. 4, p. 962-1023, 1998.

GALVÃO, Jane. AIDS no Brasil: a agenda de construção de uma epidemia. 
Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 2000.

GOULDNER, Alvin W. Patterns of industrial bureaucracy. Glencoe: Free 
Press, 1954.

HALLETT, Tim; VENTRESCA, Marc J. Inhabited institutions: social 
interactions and organizational forms in Gouldner’s “Patterns of Industrial 
Bureaucracy”. Theory and Society, v. 35, n. 2, p. 213-236, 2006.

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   249v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   249 03/08/2021   16:15:3303/08/2021   16:15:33



250

Ativismo institucional: criatividade e luta na burocracia brasileira

LAWRENCE, Thomas B.; SUDDABY, Roy; LECA, Bernard. Introduction: 
theorizing and studying institutional work. In: LAWRENCE, Thomas B.; 
SUDDABY, Roy; LECA, Bernard. (org.). Institutional work actors and 
agency in institutional studies of organization. Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 2009. 

MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e polí-
tica no Brasil da “abertura”. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.

MENICUCCI, Telma M. G. Os argumentos analíticos: a perspectiva his-
tórica e institucional. In: MENICUCCI, Telma M. G. Público e privado 
na política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e trajetória. 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 

MISCHE, Ann. De estudantes a cidadãos: redes de jovens e participação 
política. Revista Brasileira de Educação, n. 5-6, p. 134-150, 1997.

OLIVEIRA, Marília Silva de. Movimento para as instituições: movimento 
ambiental, partidos políticos e a liderança de Marina Silva. 2016. 303 f., 
il. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2016. PARKER, Richard. Building the 
foundations for the response to HIV/AIDS in Brazil: the development of 
HIV/AIDS policy, 1982-1996. Divulgação em Saúde para Debate, v. 27, 
p. 143-183, 2003.

RICH, Jessica. Grassroots bureaucracy: intergovernmental relations and 
popular mobilization in Brazil’s AIDS policy sector. Latin American Poli-
tics and Society, v. 55, n. 2, p. 1-25, 2013.

ROCHA, Laura. Polémica por el fin del proyecto Lusida. La Nación, Buenos 
Aires, 10 dez. 2001. Disponível em: https://www.lanacion.com.ar/357997-
polemica-por-el-fin-del-proyecto-lusida. Acesso em: 27 ago. 2008.

SANTIAGO, Ariadne. Capacidades burocráticas na prática: um olhar 
através das lentes dos analistas do licenciamento ambiental federal. 2017. 
187 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Ciência 
Política, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   250v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   250 03/08/2021   16:15:3303/08/2021   16:15:33



Ativismo e construção de significado

251

SEWELL, William H. Jr. A theory of structure: duality, agency, and trans-
formation. The American Journal of Sociology, v. 98, n. 1, p. 1-29, 1992.

TEIXEIRA, Paulo Roberto. Políticas públicas em AIDS. In: PARKER, R. 
(org.). Políticas, instituições e AIDS: enfrentando a epidemia no Brasil. 
Rio de Janeiro: ABIA, Jorge Zahar, 1997.

UNAIDS. Guia de Terminologia do UNAIDS. Brasília: Casa da ONU, 2017.

UNAIDS. UNAIDS: the first ten years, 1996-2006. Geneva, Switzerland: 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2008.

VIANA, Rafael Rocha. Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades: 
um olhar para a ação dos atores em torno das controvérsias. 2017. 147 f., il. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

VILAÇA, Luiz. De práticas a capacidades: a atuação de procuradores do 
Ministério Público Federal no caso de Belo Monte. Soc. e Cult., Goiânia, 
v. 20, n. 1, p. 61-82, jan./jun. 2017.

v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   251v3 - Miolo - Ativismo institucional.indd   251 03/08/2021   16:15:3303/08/2021   16:15:33




